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INLEIDING 

GAS (CREG) 

it van 4 april 

2003 betreffende de gedragscode inzake toegang tot de vervoersnetten voor aardgas 

e), de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot de 

methaangasterminal van Zeebrugge van de N.V. FLUXYS LNG (hierna: de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden). 

dkeuring van 

de belangrijkste voorwaarden van de N.V. FLUXYS LNG (hierna: beslissing van 8 januari 

UXYS LNG, 

juli 2003 (hierna: de initiële belangrijkste voorwaarden), 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 

t maart 2004 

.V. FLUXYS 

ze informele besprekingen werden gehouden met als gemeenschappelijk doel dat 

de N.V. FLUXYS LNG tijdig kennis zou krijgen van de opmerkingen van de CREG met het 

tatie van de 

voorwaarden, 

ewijs. Op 26 

maart 2004 werd de Nederlandse versie van de aangepaste belangrijkste voorwaarden door 

de N.V. FLUXYS LNG bij de CREG ingediend per drager tegen ontvangstbewijs. 

 

Op 30 maart 2004 werd, in samenspraak met de N.V. FLUXYS LNG, in de lokalen van de 

CREG, een informatievergadering georganiseerd waarop kandidaat-netgebruikers van de 

methaangasterminal van Zeebrugge werden uitgenodigd. Deze informatievergadering bood 

onder meer de mogelijkheid aan de N.V. FLUXYS LNG om haar aangepaste belangrijkste 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET 

onderzoekt hierna, op basis van de artikelen 10 en 11 van het koninklijk beslu

(hierna: de gedragscod

In haar beslissing (B)040108-CDC-245 van 8 januari 2004 over de vraag tot goe

2004), heeft de CREG besloten de belangrijkste voorwaarden van de N.V. FL

ingediend op 11 

goedgekeurd worden. 

Over de beslissing van 8 januari 2004 werd in de periode van januari 2004 to

een reeks informele werkvergaderingen gehouden tussen de CREG en de N

LNG. De

oog op de aangepaste belangrijkste voorwaarden, enerzijds, en de interpre

CREG van de sectorspecifieke wetgeving met betrekking tot de belangrijkste 

anderzijds. 

Op 23 maart 2004 werd de Franse versie van de aangepaste belangrijkste voorwaarden 

door de N.V. FLUXYS LNG bij de CREG ingediend per drager tegen ontvangstb
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voorwaarden voor te stellen. Naar aanleiding van deze informatievergader

aangepaste belangrijkste voorwaarden en na consultatie van de geïn

ondernemingen waarvan de CREG kennis heeft, h

ing over de 

teresseerde 

ebben een aantal van deze 

ondernemingen aan de CREG hun kritiek en behoeften laten kennen. 

Met voorbehoud van haar beslissing tot goedkeuring of afwijzing van de aangepaste 

tvangstbewijs 

1, van de wet 

 door middel 

geformuleerd 

twoorden op 

de vragen en de opmerkingen te staven met overtuiggingsstukken. De N.V. FLUXYS LNG 

werd verzocht haar antwoord per aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs aan de 

REG van de 

ntvangen.  

ijving van het 

belangrijkste 

voorwaarden wel degelijk werden aangepast volgens de punten die de CREG in haar 

issing. In een 

tte 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 13 mei 2004. 

 

 

belangrijkste voorwaarden heeft de CREG, per aangetekend schrijven tegen on

van 8 april 2004, aan de N.V. FLUXYS LNG met toepassing van artikel 15/16, §

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

van leidingen  (hierna: de gaswet), een aantal vragen gesteld en opmerkingen 

aangaande de aangepaste belangrijkste voorwaarden, met het  verzoek de an

CREG te laten geworden uiterlijk op 22 april 2004. Op 22 april 2004 heeft de C

N.V. FLUXYS LNG per aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs antwoord o

 

Deze beslissing bestaat uit drie delen. Het eerste deel herneemt de beschr

wettelijk kader. In het tweede deel wordt onderzocht of de aangepaste 

beslissing van 8 januari 2004 aanstipte. Het derde deel bevat de eigenlijke besl

bijlage worden ten slo
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I. WETTELIJK KADER 

I.1. RECHT VAN TOEGANG TOT DE VERVOERSNETTEN 

1. In paragraaf 1 en 12  van haar beslissing van 8 januari 2004 bevestigt de CREG dat 

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

e basispijlers 

ou komen en 

de eindafnemers daadwerkelijk hun leverancier van gas kunnen kiezen, is het essentieel dat 

etten hebben 

enieten op een niet-discriminatoire wijze. Het is immers via 

de vervoersnetten dat nagenoeg elke ingevoerde gasmolecule passeert. Een leverancier kan 

maar het door hem verkochte gas effectief aan zijn klant leveren indien hij en/of zijn klant 

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

costs  zijn: de 

ar voor een 

bouw van 

het de facto 

e 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 

elgië slechts 

ootschappen) 

 van het hele 

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 
                                                

openbare orde is. 

Het recht van toegang tot de vervoersnetten is immers één van de noodzakelijk

van de liberalisering van de gasmarkt1. Opdat er concurrentie op de gasmarkt z

de eindafnemers en hun leveranciers gegarandeerd toegang tot de vervoersn

en dat zij van dit recht kunnen g

toegang hebben tot de vervoersnetten. 

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

investeringen vertegenwoordigen hoge bedragen en zijn moeilijk aanwendba

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

vervoersinfrastructuur op groot verzet van de bevolking stuit waardoor 

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

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

één grote vervoersonderneming (die weliswaar is opgesplitst in meerdere venn

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

land. 

 
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 
een goed werkende concurrentie is vereist dat de toegang tot het netwerk niet-discriminerend en 
transparant is en tegen redelijke prijzen kan geschieden. 
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inwerkingtreding van de gaswet. Op het vlak van het vervoer van aardgas besto

geen wetgeving die enig monopolie toekende aan de historische vervoersond

ook actief was in de markt voor de levering van aardgas. Evenwel had

onderneming de facto als enige leverancier toegang tot de vervoersnetten.  Dat d

toegang tot de vervoersnetten hadden, volgde gewoon uit het feit

aardgas in België. Het was precies omwille van dit eigendomsrech

vervoersonderneming dat derden, met uitzondering van de eindafnemers di

werden door deze vervoersonderneming, geen toegang tot de vervoersnetten

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

het eigendomsrecht van de vervoersinfrastructuur mag nog altijd in handen 

nd er immers 

erneming die 

 alleen deze 

erden geen 

 dat deze 

vervoersonderneming de eigenaar was van nagenoeg alle vervoersinfrastructuur van 

t van deze 

e bevoorraad 

 hadden. De 

 veranderen: 

zijn van één 

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

ervoor geopteerd om elke in aanmerking komende afnemer en ook de leveranciers van 

rs, een recht 

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

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 

 en 3, van de 

et 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 

at er enige 

nische, niet-

 weerlegbaar 

eheer van de 

evenwicht te 

vinden tussen de netgebruikers enerzijds en de vervoersonderneming anderzijds. De 

belangen van de netgebruikers en 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. 

De regulering van de tarieven voor de toegang tot en het gebruik van de vervoersnetten en 

aardgas, voor zover deze laatste leveren aan in aanmerking komende afneme

van toegang te verlenen tot de vervoersnetten. 

vervoersnetten de liberalisering van de gasmarkt op de helling zet. 

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

gaswet. De gedragscode en de regulering van de vervoerstarieven beogen h

vervoersnetten. Met de gedragscode beoogt de wetgever te voorkomen d

discriminatie zou ontstaan tussen netgebruikers op basis van allerhande tech

pertinente redenen die door de netgebruikers zelf moeilijk of zelfs onmogelijk

zijn wegens hun gebrek aan de nodige gespecialiseerde kennis inzake het b

vervoersnetten. Met deze gedragscode beoogt de wetgever ook het juiste 
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de ondersteunende diensten op grond van artikel 15/5, § 2, van de gaswet impl

dat de tarieven precies het geheel van al zijn reële redelijke kosten dekken en

een billijke winstmarge vastgesteld door de CREG dekken, ongeacht de gebru

van de vervoersnetten. Door deze garantie dat al haar kosten, samen met

winstmarge, gedekt zijn, ontstaat immers het risico dat de vervoers

financiële risico’s stellen gaat trachten te weigeren en haar weigering gaa

motiveren met complexe, maar niet-pertinente argumenten. Doordat de ged

verplichtingen van de ve

iceert immers 

 hierbovenop 

iksintensiteit 

 een billijke 

onderneming 

netgebruikers aan wie de dienstverlening ingewikkelder is of die meer technische of 

t trachten te 

ragscode de 

rvoersonderneming en de netgebruikers verduidelijkt, is het op die 

grond de technische vertaling van het recht van toegang tot de vervoersnetten en dus 

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

n en zijn ze 

. 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 

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

is voor een 

g autonoom 

elf noch over 

vendien kan 

van andere 

vervoersondernemingen vergelijken, omdat de vervoersonderneming van een natuurlijk 

n verschillen. 

transparante 

en niet meer 

ken. Zonder 

gang 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. De historische leverancier van aardgas 

behoort immers tot dezelfde industriële groep als de vervoersonderneming. De winst 

gerealiseerd door te hoge tarieven, namelijk het deel van de winst dat de billijke winstmarge 

eveneens van openbare orde. 

belangrijkste voorwaarden ook het recht van toegang tot de vervoersnette

bijgevolg eveneens van openbare orde

belangrijkste voorwaarden heeft goedgekeurd. 

tarifering van de dienstverlening die de vervoersonderneming aanbiedt. Het 

netgebruiker onmogelijk uit te maken of de prijzen die de vervoersondernemin

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

de vereiste technische specialisatie noch over de nodige informatie beschikt. Bo

hij de prijzen van de vervoersonderneming doorgaans niet met deze 

monopolie geniet en de diverse nationale vervoersnetten onderling sterk kunne

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

tarieven. Artikel 15/5, §2, van de gaswet garandeert ook dat de vervoerstariev

dan de reële redelijke kosten, vermeerderd met een billijke winstmarge, dek

deze regulering van de vervoerstarieven wordt immers het recht van toe
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overschrijdt, komt grotendeels ten goede van deze industriële groep. Deze groe

deel van de te hoge tarieven kunnen recupereren. De overige netgebruikers z

kunnen, of althans in veel mindere mate, aangezien ze geen ofwel kleinere aan

van de vervoersonderneming zijn. Het hoeft geen betoog dat discriminatoire

vervoerstarieven het recht van toegang tot de ver

p zal dus een 

ullen dat niet 

deelhouders 

 of te hoge 

voersnetten de facto uithollen. De 

regulering van de vervoerstarieven is dan ook van openbare orde. 

 
I.2. GOEDKEURINGSPROCEDURE VAN DE BELANGRIJKSTE 

erneming de 

e CREG de 

Artikel 11 van 

rden moeten 

rd door de CREG vooraleer de vervoersonderneming haar vervoersnet in 

 modaliteiten 

ld door de 

ie op de dag 

ragscode reeds een vervoernet exploiteert, haar 

ereenkomstig 

ding van de 

eming 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 LNG per drager tegen ontvangstbewijs haar belangrijkste voorwaarden ter 

goedkeuring overgemaakt aan de CREG. 

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

hun geheel afgewezen. Deze beslissing werd per aangetekend schrijven tegen 

ontvangstbewijs aan de N.V. FLUXYS LNG overgemaakt op 12 januari 2004. 

VOORWAARDEN  

4. Overeenkomstig artikel 10 van de gedragscode dient de vervoersond

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

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

belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot de vervoernetten goedkeuren. 

de gedragscode specificeert dit door te stellen dat de belangrijkste voorwaa

worden goedgekeu

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

tot goedkeuring of afwijzing van de belangrijkste voorwaarden voorgeste

vervoersonderneming. 

Overeenkomstig artikel 95 van de gedragscode dient de vervoeronderneming d

van de inwerkingtreding van de ged

belangrijkste voorwaarden ter goedkeuring voor te leggen aan de CREG ov

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

gedragscode. De vervoersondern
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Overeenkomstig artikel 11, derde lid, van de gedragscode maakt de vervoers

binnen de 75 kalenderdagen na ontvan

onderneming, 

gst van de beslissing tot afwijzing, haar aangepaste 

belangrijkste voorwaarden over aan de CREG.  

stbewijs de 

n de CREG 

overgemaakt op 23 maart 2004 en de Franstalige versie van haar aangepaste belangrijkste 

innen de 75 

kalenderdagen, na ontvangst van de aangepaste belangrijkste voorwaarden, de 

of afwijzing.  

riode van zes 

eggen die de 

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 

 aangepaste 

luit komt dat 

 worden om 

matisch voor 

oorwaarden afgewezen moet 

 of volledige 

eel dat enkel 

ries waarvoor 

 een periode 

es maanden. 

selijk 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. Het is evident dat deze voorgestelde nieuwe belangrijkste 

voorwaarden maar de goedkeuring van de CREG zullen kunnen wegdragen indien zij 

beantwoorden aan de opmerkingen en motieven op grond waarvan de CREG de 

desbetreffende aangepaste belangrijkste voorwaarden heeft afgekeurd en voorlopige 

De N.V. FLUXYS LNG heeft per aangetekend schrijven tegen ontvang

Nederlandstalige versie van haar aangepaste belangrijkste voorwaarden aa

voorwaarden op 26 maart 2004. 

Artikel 11, derde lid, van de gedragscode vervolgt dat de CREG b

vervoersonderneming op de hoogte brengt van haar beslissing tot goedkeuring 

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

maanden, die hernieuwbaar is, voorlopige belangrijkste voorwaarden kan opl

vervoersonderneming 

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

belangrijkste voorwaarden. 

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

sommige aangepaste belangrijkste voorwaarden niet kunnen goedgekeurd

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

gevolg heeft dat het geheel van de aangepaste belangrijkste v

worden. Om de rechtszekerheid te waarborgen in geval van gedeeltelijke

afwijzing van de aangepaste belangrijkste voorwaarden, is de CREG van oord

voorlopige belangrijkste voorwaarden opgelegd moeten worden, voor de mate

de CREG geen aangepaste belangrijkste voorwaarden heeft goedgekeurd. 

De voorlopige belangrijkste voorwaarden die de CREG oplegt zijn geldig voor

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

De vervoersonderneming heeft uiteraard het recht – en de CREG acht het wen
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belangrijkste voorwaarden heeft opgelegd. Pas dan zal het voorstel van belangrijkste 

voorwaarden de goedkeuring van de CREG kunnen wegdragen.  

ming ook het 

oor te leggen 

 die door de 

CREG reeds definitief werden goedgekeurd (zie bijvoorbeeld de artikelen 11, zesde lid en  

en zijn een 

aangepaste 

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 

  

VAN DE BELANGRIJKSTE 
VOORWAARDEN 

arden moeten 

betrekking hebben op de 13 elementen die het opsomt.  

 aangepaste 

eer van deze 

rden aan de 

. 

ministratieve 

et algemeen 

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

voorgestelde 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. 

Voor de volledigheid is het wellicht nuttig erop te wijzen dat de vervoersonderne

recht heeft nieuwe belangrijkste voorwaarden ter goedkeuring aan de CREG v

voor de materies die reeds geregeld worden door belangrijkste voorwaarden

48, §5, van de gedragscode). 

7. Wanneer de CREG materiële vergissingen vaststelt, zoals daar kunn

foutieve vertaling of een foutieve verwijzing naar wetsartikelen of de 

belangrijkste voorwaarden, zonder dat deze materiële vergissingen afbreuk 

vastgestelde materiële vergissing. 

I.3. GOEDKEURINGSCRITERIA 

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

Het spreekt vanzelf dat de CREG  haar goedkeuring kan weigeren aan

belangrijkste voorwaarden die onvolledig zijn, d.w.z. voorwaarden die één of m

dertien elementen niet of slechts gedeeltelijk uitwerken en/of die niet beantwoo

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

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

overheid heeft de CREG ook tot taak om het algemeen belang te behartigen. H
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De sectorspecifieke wetgeving 

 die de CREG begrijpt onder het begrip “algemeen 

belang” omvat alle regels van openbare orde. 

ering van de 

vervoerstarieven en de regels van de gedragscode (zie de paragrafen 1 tot en met 3 van 

10. De sectorspecifieke wetgeving

Het betreft bijgevolg het recht van toegang tot de vervoersnetten, de regul

deze beslissing). 

Het mededingingsrecht 

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

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

en van de diverse concurrenten op de markt). Daartoe dient erover gewaakt t

een onderneming die een econo

ven van het 

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

 consument 

e worden dat 

mische machtspositie bekleedt, geen inbreuk maakt op het 

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

rking van de 

meen belang 

tten. De vrije 

ot de vervoersnetten is weliswaar een essentiële, maar op zich geen voldoende 

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

rwaarden die 

u verhinderen 

jke effectieve 

ging 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 belangrijkste voorwaarden zou toepassen die de normale 

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

beperken. 

 

disproportionele voorwaarden aan zijn medecontractanten die de normale we

mededinging verhinderen of beperken. 

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

strekt verder dan enkel het verzekeren van de vrije toegang tot de vervoersne

toegang t

dient dan ook over gewaakt te worden dat geen enkele van de belangrijkste voo

de vervoersonderneming voorstelt, de normale werking van de mededinging zo

of beperken. 

Verder moet erop gewezen worden dat het tot stand brengen van een dergeli

mededin
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I.4. G TOT 
LNG- MARKT – BELANG VAN 

LANGETERMIJNCONTRACTEN 

erden tot het 

verschillende 

netgebruikers of categorieën van netgebruikers mag discrimineren bij het verlenen van 

 beschikking 

voor lange 

marktspelers 

beperkt marktaandeel 

asmarkt, zijn 

n.  

zondering op 

lusiviteitrecht 

e Europese 

smarkt onder 

bepaalde voorwaarden. De CREG stelt dit principe niet in vraag. Daar waar lange 

rootschalige 

svoorziening 

svoorziening 

it ook dat de 

imaire en de 

secundaire markt verzekerd moet blijven en dat de liquiditeit van de gasmarkt zoveel als 

e Commissie 

 van het 5de 

ulatory Forum, Madrid, 7-8 februari 2002), het naast elkaar bestaan van 

lange termijnovereenkomsten met spotcontracten met korte looptijd en contracten met lange 

 mededeling 

energiemarkt: 

voorziening”, 

COM(2002), 488, p 20). 

13. Een belangrijke investering kan lange termijnovereenkomsten rechtvaardigen en dit 

om de financiële risico’s van het project te dekken. Dergelijke lange termijnovereenkomsten 

mogen in principe geen contractuele duur hebben die langer is dan de afschrijvingsduur van 

de installatie zelf. Bovendien moeten voldoende garanties worden geboden voor een 

 BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN MET BETREKKIN
EEN COMPETITIEVE 

12. Eén van de belangrijkste kenmerken van de gereguleerde toegang van d

vervoersnet is dat de vervoersonderneming op geen enkele wijze de 

toegang tot de betrokken vervoersinstallatie. Wanneer capaciteit uitsluitend ter

wordt gesteld aan netgebruikers, waarbij alleen geopteerd wordt 

termijnovereenkomsten van 15 à 20 jaar, heeft dit als gevolg dat grote 

bevoordeeld worden. Kleine aardgasleveranciers die geen of een 

hebben en die zich als nieuwkomer willen profileren op de Belgische aardg

gewoonlijk niet in staat om op dergelijke lange termijnovereenkomsten in te gaa

Langdurige reserveringsovereenkomsten in de aardgassector vormen een uit

de normale regels van het mededingingsrecht, waar het toekennen van een exc

normaal toegekend wordt voor een beperkte periode van maximaal 5 jaar. D

Commissie aanvaardt echter langdurige reserveringsovereenkomsten in de ga

termijnovereenkomsten een belangrijke rol spelen bij het opstarten van g

investeringsprojecten, de diversificatie op middellange termijn van de aardga

binnen de Europese Unie vergemakkelijken, de continuïteit van de aardga

garanderen en voor een gewenste bevoorradingszekerheid zorgen, betekent d

Europese Commissie gelijktijdig heeft benadrukt dat de toegang tot de pr

mogelijk moet worden gestimuleerd. Bij wijze van voorbeeld duidt de Europes

op de mogelijkheid van gas release programma’s (punt 22 van de conclusies

European Gas Reg

looptijd waarvan de prijzen teruggrijpen naar de spotmarkt voor aardgas (zie

Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad, “De interne 

gecoördineerde maatregelen met betrekking tot de continuïteit van de energie
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effectieve werking van een vrije markt, meer in het bijzonder voor de uitbou

secundaire markt. Zonder deze garanties maakt het afsluiten van 

termijnovereenkomst een schending uit van het Europese mededingings

gedragscode zijn algemene principes voorzien om de liquiditeit en de meded

Belgische aardgasmarkt te vrijwaren. De bepalingen van de gedragscode a

de toepassing van het principe use-it-or-lose-it dat zo ruim mogelijk m

geïnterpreteerd en bijgevolg ook van toepassing moet zijn 

w van een 

een lange 

recht. In de 

inging op de 

angaande de 

capaciteitstoewijzingsregels, de verhandelbaarheid van capaciteit en flexibiliteit, informatie, 

oet worden 

voor opslag- en 

emissieactiviteiten, moeten door de vervoersonderneming verder uitgewerkt worden in de 

belangrijkste voorwaarden, die aan de goedkeuring van de CREG zijn onderworpen.  

de 

belangrijkste voorwaarden wordt in de gedragscode geen onderscheid gemaakt tussen korte 

termijnovereenkomsten. Dit betekent dat goedgekeurde belangrijkste voorwaarden 

ook van toepassing zijn op lange termijnovereenkomsten. Dit principe is een absolute 

vereiste om de flexibiliteit en de openstelling van de aardgasmarkt aan alle marktspelers te 

I.5 INDICATIEF VERVOERSPROGRAMMA - NETWERKCODE  

eming uiterlijk 

twee maanden na de goedkeuring van de belangrijkste voorwaarden een indicatief 

rsprogramma 

e jaar wordt 

nderneming 

l (C)020606-

ang 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 

14. Betreffende de goedkeuring en de concrete invulling van de goedgekeur

en lange 

garanderen. 

 

15. Overeenkomstig artikel 96 van de gedragscode legt de vervoersondern

vervoersprogramma ter goedkeuring voor aan de CREG. 

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

moet bestaan en bepaalt dat dit programma voor een periode van minstens twe

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

gevoerde congestiebeleid zoals bepaald in artikel 45 van de gedragscode.  

16. Zoals door de CREG werd aangegeven in paragraaf 25 van haar voorste

CREG-90 van koninklijk besluit betreffende de gedragscode inzake toeg
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vervoersprogramma telkens weer moeten worden bijgestuurd en aangepast.  De eventuele 

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

e door de 

oud volledig 

. In die zin is 

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

ven van alle 

 definitie van 

erde tarieven geen einde maken aan de 

 gelijk tarief, 

schillende inhoud kunnen aanbieden. 

r het aantal 

aangekondigde diensten. 

ervoersonderneming 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 

afge de gevallen 

voor

ude diensten 

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

uiten, ook al 

tief vervoersprogramma slaat op het toekomstige capaciteitsaanbod en heeft geen 

terugwerkende kracht. Alle bepalingen van het indicatief vervoersprogramma die verenigbaar 

r de evolutie 

er verworven rechten niet in het gedrang brengt, is 

deze evolutie niet onderworpen aan de instemming van de gebruikers die capaciteit hebben 

afgenomen. 

18.  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. 

Het indicatief vervoersprogramma is dus in feite een cataloog van d

vervoersonderneming aangeboden producten en diensten waarvan de inh

verenigbaar zal moeten zijn met de goedgekeurde belangrijkste voorwaarden

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

17. Het indicatief vervoersprogramma moet onder meer de beschrijving ge

diensten die aan gereguleerde tarieven onderworpen zijn. Zonder eenstemmige

deze diensten zou de toepassing van geregule

discriminatie tussen netgebruikers. De vervoersnetbeheerder zou immers, tegen

diensten met een ver

De indicatieve aard van het vervoersprogramma geldt voornamelijk voo

Als de v

sloten contracten niet in het gedrang. Daarbij kunnen zich verschillen

doen: 

a) de vervoersonderneming onderhandelt met de onderschrijvers van de o

dienst af te stemmen; 

b) de onderneming blijft in haar tariefvoorstellen de oude diensten insl

worden ze niet meer aangeboden aan nieuwe netgebruikers. 

Het indica

zijn met de bestaande contracten gelden ook voor deze contracten. Voor zove

van het indicatief programma de vroeg
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Zoals door de CREG werd aangegeven in paragraaf 16 van haar voorstel (C)02

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

voor aardgas, van 6 juni 2002, zullen de principes betreffende de rec

verplichtingen van de vervoersonderneming en de netgebruikers inzake n

nominaties en hernominaties, toewijzing van aardgas, afwijkingen en het nie

0606-CREG-

rvoersnetten 

hten en de 

etevenwicht, 

t respecteren 

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

metingen op het vervoersnet en aansluitingsprocedure in de netwerkcode moeten worden 

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

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

n, vooreerst 

ie zal worden 

aand om hun 

opmerkingen hieromtrent over te maken aan de vervoersonderneming. De 

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

e CREG. 

II. ANALYSE VAN DE AANPASSINGEN AAN DE 
N DE 

e aangepaste belangrijkste voorwaarden die de N.V. 

FLUXYS LNG haar medecontractanten oplegt redelijk, billijk, evenwichtig en evenredig zijn 

 
II.1. ALGEMENE OPMERKINGEN 

20. 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 21, 22, 25 en 26 van de beslissing van 8 januari 2004. 

uitgewerkt.  

reserveringssysteem en het verband met de secundaire markt. 

netwerkcode, alvorens aan de goedkeuring van de CREG te worden onderworpe

aan de netgebruikers, die deze netwerkcode hebben ondertekend, ter consultat

overgemaakt. Deze netgebruikers beschikken over minstens één m

vergezeld van de opmerkingen van de netgebruikers, ter goedkeuring over aan d

 

BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN VA
N.V. FLUXYS LNG 

19. Hierna wordt nagegaan of d

en dus overeenstemmen met het algemeen belang. 
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21. De N.V. FLUXYS LNG verwijst in de artikelen 2, 14, 16 en 26 van de

belangrijkste voorwaarden naar het indicatief vervoersprogramma. De N.V. FLUX

via haar indicatief vervoersprogramma aangeven hoe ze haar vervoersd

aanbieden. Het indicatief vervoersprogramma zal dus zowel de termij

vervoerscontracten behandelen, als de verdeling van de beschikbare capaciteite

flexibiliteit. De N.V. FLUXYS LNG zal daarbij rekening houden met de specifie

van de categorieën netgebruikers. De CREG vraagt de N.V. FLUXYS LNG

eveneens rekening

 aangepaste 

YS LNG zal 

iensten zal 

nen van de 

n over vaste 

en onderbreekbare capaciteit, de toewijzingsregels en het aanbod van slots en van 

ke behoeften 

 om daarbij 

 te houden met de opmerkingen geformuleerd in haar beslissing van 8 

januari 2004, in het bijzonder de paragrafen 23 en 25 ervan die betrekking hebben op het 

22. Aangezien de CREG zich overeenkomstig artikel 9, §2, van de gedragscode zal 

.V. FLUXYS 

erheid zoveel 

ot en met 26 

erop dat het 

rukkelijk stelt. 

Dit betekent dat de huidige en toekomstige contracten kunnen afwijken van het indicatief 

, uiteraard tenzij het indicatief vervoersprogramma regels van openbare 

orde zou herhalen die vervat liggen in de wetgeving (zoals de gaswet of de gedragscode) of 

an regels van 

openbare orde door het indicatief vervoersprogramma aan deze regels hun openbare-orde 

23. In paragraaf 25 van haar beslissing van 8 januari 2004 wijst de CREG erop dat “een 

n de diensten 

dat aan de 

niet nodig 

hebben. Dit principe moet worden gerespecteerd, vooral voor de definitie van een slot”. 

Deze vrije keuze van de gebruiker van de LNG-terminal dient onderzocht te worden wat de 

dienst inzake het lossen van een lading betreft. Er bestaat een minimumomvang voor wat 

betreft het toegangsvenster tot de terminal, rekening houdend met de volgorde van uit te 

voeren operaties (binnenlopen in de terminal, aanmeren, lossen, uitvaren van de terminal, 

enz.). De CREG vraagt de N.V. FLUXYS LNG de mogelijkheid voor de terminalgebruiker te 

onderzoeken om reservaties te doen bovenop deze minimumomvang en tegen het 

gereguleerde tarief voor bijkomende getijden, wat hem een bepaalde foutmarge op zijn 

aanbod van capaciteit. 

moeten uitspreken over het indicatief vervoersprogramma voorgesteld door de N

LNG, wil ze alvast haar standpunten verduidelijken, om elke reguleringsonzek

mogelijk te beperken. Deze elementen zijn opgenomen in de paragrafen 23 t

van deze beslissing. Om elk misverstand te voorkomen, wijst de CREG 

indicatief vervoersprogramma louter indicatief is, zoals zijn naam het ook uitd

vervoersprogramma

de goedgekeurde belangrijkste voorwaarden. Het is evident dat het herhalen v

karakter niet ontneemt.  

principe van de vrije markt is dat afnemers de hoeveelheid en de combinatie va

die zij bestellen vrij kunnen bepalen. Het is bijgevolg niet aangewezen 

bevrachters diensten worden opgedrongen, en dus ook gefactureerd, die zij 
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programmering zou toekennen. Deze flexibiliteit bij het lossen zou van de ene 

gebruiker kunnen variëren naargelang het risico dat hij bereid is te lopen en 

vertrouwen die hij in zijn lossingplanning stelt. De definitie van slot, met ee

grotere flexibiliteit bij het lossen, en de te betalen totale factuur zouden du

worden aan de behoeften van de terminalgebruiker en de grootte van het door e

tot de andere 

de mate van 

n kleinere of 

s aangepast 

en gebruiker 

gelopen risico zal vrij en onafhankelijk van de overige gebruikers van de terminal bepaald 

egrip van de 

voerd worden 

en gebruiker 

rwendsel dat hij geen controle heeft over de planning van 

g tijdsvenster 

In de praktijk zal het mechanisme van een aanbod met gedifferentieerde flexibiliteit verfijnd 

inal in een 

ruikersomgeving. 

24. an gebeuren 

doo ee gevallen 

voo

 om het lossen van deze 

lading te aanvaarden zonder dat de dienstverlening aan een andere gebruiker 

 en het schip 

anisme dient men noodzakelijkerwijze uit te gaan van een 

nde dewelke 

ogrammering 

 marktspelers 

g overeen te 

komen, op basis van onderhandelingen. 

25. De CREG verzoekt de N.V. FLUXYS LNG de opportuniteit en de nadere regels te 

onderzoeken, zonder afbreuk te doen aan de verkochte vaste rechten, van de verkoop van 

niet-vaste slots, die vrijgemaakt worden om een achterstand in te halen die werd veroorzaakt 

door bijvoorbeeld een technisch incident of de sluiting van een haven. De CREG vraagt om 

worden. 

Het aantal getijden inbegrepen in een tijdsvenster voor aankomst (met inb

flexibiliteit) zou echter niet mogen beperkt worden. Er zal een beperking inge

om te voorkomen dat de toegang tot de terminal kan afgesloten worden door e

van de LNG-terminal onder het voo

de operaties upstream van de losterminal en dat hij over een buitensporig lan

voor aankomst moet kunnen beschikken.  

worden dank zij de opgedane ervaring met de werking van de term

multigeb

Als een LNG-tanker te laat aankomt en het lossen van zijn lading slechts k

r zijn tijdsvenster voor aankomst te “overschrijden “, kunnen zich tw

rdoen: 

1° de N.V. FLUXYS LNG doet een redelijke inspanning

verstoord of beïnvloed wordt of dreigt te worden.  

2° lossen is onmogelijk zonder impact op een andere terminalgebruiker

moet wachten, tenzij de betrokken gebruikers tot een akkoord komen. 

Voor de toepassing van dit mech

programmering die bepaalt wie houder is van de rechten op de getijden gedure

de LNG-tanker toegang heeft tot de methaangasterminal. Deze referentiepr

bepaalt eenieders rechten en plichten. Uitgaande van deze referentie wordt de

gevraagd om ingeval van verstoring van het tijdschema te trachten onderlin
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de opportuniteit en de nadere regels van de verkoop van onderbreekbare slots te 

onderzoeken.  

ofd te bieden 

gasprijzen op 

en aanlokken 

die bereid zijn het risico van een wachttijd te lopen. De CREG is altijd van mening geweest 

ervullen zou kunnen hebben op het gebied van 

bevoorradingszekerheid en wenst dat de geboden diensten volledig genoeg zouden zijn om 

aan zulke noodsituaties te beantwoorden. 

iseren in het 

eventuele geval dat ze niet als vaste capaciteit kunnen worden aangeboden. Zo kan de 

 dat ze alle 

 van de netgebruikers moet stellen. 

De resultaten van deze studie zullen het mogelijk maken een aanpassing van de 

26. Los van de mogelijkheid om opgeslagen LNG-hoeveelheden van een terminalgebruiker 

 aangepaste 

erwegen om 

 het mogelijk 

gen met een 

n de gedragscode. Er zijn verschillende 

dige pooling 

ngasterminal, 

 kan hebben 

 mogelijk. De 

ie gaat over het eventuele aanbod van een dienst door de 

N.V. FLUXYS LNG, waarin het niveau van vergoeding van de operator afhangt van de 

verantwoordelijkheden en risico’s verbonden aan deze dienst. De resultaten van de studie 

over deze diensten zullen beschikbaar moeten zijn opdat hun inwerkingstelling, indien ze 

verantwoord blijkt, effectief zou zijn zodra er verscheidene gebruikers op de terminal zijn die 

over langetermijncontracten beschikken.  

Het aanbod van onderbreekbare slots dient onder andere overwogen om het ho

aan crisissituaties op het vlak van bevoorrading. Een plotse stijging van de aard

de beurs zou in uitzonderlijke gevallen een overtallig aantal LNG-tankers kunn

dat de terminal een rol te v

Deze formule maakt het mogelijk om de tijdsvensters voor aankomst te valor

vervoersonderneming artikel 4 van de gedragscode naleven, dat voorschrijft

bruikbare capaciteit ter beschikking

belangrijkste voorwaarden te overwegen. 

over te dragen aan een andere, zoals bepaald door artikel 35 van de

belangrijkste voorwaarden, vraagt de CREG dat de terminaloperator zou ov

 “pooling” en ”lending” diensten aan te bieden, voor zover deze mechanismen

maken de toegang tot het net te vergemakkelijken voor leveringsondernemin

kleiner klantenportfolio, conform artikel 10, §3, va

graden van pooling mogelijk. De CREG is zich ervan bewust dat een volle

slechts te overwegen valt mits een akkoord met alle gebruikers van de methaa

rekening houdend met de belangrijke implicaties die een systeem van pooling

op het vlak van aansprakelijkheid van de betrokken partijen.  

Pooling als gevolg van individuele akkoorden tussen gebruikers is nu reeds

door de CREG aangevraagde stud
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27. In paragraaf 38 van haar beslissing van 8 januari 2004 vraagt de CREG

FLUXYS LNG om de nadere regels te verduidelijken van een eventuele priori

van derde netbeheerders tot de diensten van de N.V. FLUXYS LNG in het k

operationele behoeften. Sommige artikelen van de belangrijkste voorwaarden, m

de artikelen7, (ii), en 11, (ii), suggereren dat de N.V. FLUXYS LNG een prior

nauwkeurig omschreven zijn in de belangrijkste voorwaarden, mogen vervoersn

geen voorrangsrecht geniete

 aan de N.V. 

taire toegang 

ader van hun 

eer bepaald 

itaire toegang 

wenst te verlenen aan naburige vervoersnetbeheerders. Zolang echter de nadere regels niet 

etbeheerders 

n. De N.V. FLUXYS LNG mag een aanpassing van de 

belangrijkste voorwaarden in die zin voorstellen. Ondertussen legt de CREG een wijziging 

van de artikelen 7, (ii), en 11, (ii) op. 

ode dat de 

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

rkcode “een 

twerkcode is 

een beperkt 

e vorm van 

 concentreren 

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

en aanvraag 

aanvraag van 

.  

erneming de 

goedkeuring 

van haar belangrijkste voorwaarden De netwerkcode bevat inzonderheid volgende 

t automatisch 

e secundaire 

gehanteerde 

ijze waarop 

egevens worden uitgewisseld tussen de vervoersonderneming en de 

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

10 van de gedragscode vermelde onderwerpen en 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 

dagelijkse werking.  

28. De CREG verwijst eveneens naar artikel 87 van de gedragsc

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

automatisering van de behandeling van de aanvragen mogelijk maakt”. De ne

inderdaad een voorafgaande voorwaarde om een aanvraag op basis van 

formulier te kunnen behandelen. Dankzij het feit dat alle regels onder d

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

Hoe meer bepalingen gestandaardiseerd zijn, hoe meer de behandeling van e

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

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

Overeenkomstig artikel 97 van de gedragscode legt de vervoersond

netwerkcode ter goedkeuring voor aan de CREG uiterlijk vier maanden na de 

elementen: de bepalingen met betrekking tot het gebruik en de werking van he

reserveringssysteem, de regels inzake aanbod van capaciteit en flexibiliteit op d

markt, de capaciteitstoewijzingsregels, de regels inzake congestie, de 

procedures en termijnen bedoeld in hoofdstuk 8 van de gedragscode en de w

informatie en g
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In de artikelen 3 en 22 van haar aangepaste belangrijkste voorwaarden verw

FLUXYS LNG naar de Ship Approval Procedure. In artikel 31 van haar 

belangrijkste voorwaarden verwijst de N.V. FLUXYS LNG naar de voo

bevordering van de werking van de secundaire markt. In artikel 33 van haa

belangrijkste voorwaarden heeft de N.V. FLUXYS LNG het over de door de N

belangrijkste voorwaarden verwijzen dus naar procedures en operationel

concreet moeten worden uitgewerkt. Zoals hierboven vermeld werd, horen de

operationele regels en afspraken thuis in de netwerkcode. In afwachting van de

van de aangepaste belangrijkste voorwaarden, het indicatief vervoersprogra

netwerkcode door de CREG zal de N.V. FLUXYS LNG de procedures en opera

netwerkcode de basis zal vormen voor een standaardvervoerscontract. Bijgevo

procedures en operatio

ijst de N.V. 

aangepaste 

rschriften ter 

r aangepaste 

.V. FLUXYS 

LNG opgestelde operationele systemen. De artikelen 3, 22, 31 en 33 van de aangepaste 

e regels die 

 procedures, 

 goedkeuring 

mma en de 

tionele regels 

opnemen in de vervoerscontracten. De CREG wijst er tenslotte nogmaals op dat de 

lg kunnen de 

nele regels die worden opgenomen in de vervoerscontracten afwijken 

van deze die zullen worden opgenomen in de netwerkcode, tenzij de netwerkcode regels van 

oedgekeurde 

belangrijkste voorwaarden.  

 uiterlijk vier 

erkcode ter 

ezet dat de 

omsten heeft 

oeten worden 

voor de totstandbrenging van een vrije aardgasmarkt, meer bepaald garanties voor een goed 

en van een 

Het kan niet 

ire markt van 

van lange 

h voor gevolg 

dat de toegang voor derden tot de methaangasterminal via de primaire markt praktisch 

uitgesloten is. Bijgevolg, opdat deze lange termijnovereenkomsten niet in strijd zouden zijn 

met het Europese mededingingsrecht, moet erover gewaakt worden dat derden toch nog 

toegang kunnen verwerven tot de methaangasterminal via een goed functionerende 

secundaire markt. Zo bepaalt onder meer de gedragscode in artikel 46, tweede lid, dat een 

netgebruiker verplicht is zijn toegewezen vaste capaciteit die hij tijdelijk niet nodig heeft of die 

openbare orde zou herhalen die vervat liggen in de wetgeving of in de g

Overeenkomstig artikel 97 van de gedragscode legt de N.V. FLUXYS LNG

maanden na goedkeuring van de belangrijkste voorwaarden haar netw

goedkeuring voor aan de CREG.  

29. In de paragrafen 11 tot 13 van deze beslissing heeft de CREG uiteeng

Europese Commissie het principe van het afsluiten van lange termijnovereenk

aanvaard, onder voorwaarde dat er gelijktijdig voldoende garanties geboden m

functionerende secundaire markt. Zonder deze garanties vormt het sluit

langetermijncontract een overtreding van het Europese mededingingsrecht. 

betwist worden dat in de praktijk de volledige vaste capaciteit die op de prima

de methaangasterminal te Zeebrugge beschikbaar is, onder de vorm 

termijnovereenkomsten gereserveerd zal worden. Dit heeft dan ook automatisc
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hij permanent niet meer nodig heeft aan te bieden op de secundaire markt. Met 

van de gedragscode zullen in de netwerkcode nadere regels worden uitge

aanbod van capaciteit en flexibiliteit op eventuele secundaire markten. Met an

elke netgebruiker als eigenaar van capaciteitsrechten kan niet in volledige indiv

zelf beslissen over de bestemming van de capaciteit die hij gereserveerd heeft

marktmechanismen in de aangepaste belangrijkste voorwaarden, zijnde het aan

secundaire markt van een slot door de gebruiker van de methaangasterminal

voor de begindatum van het slot tegen een prijs die hijzelf bepaalt en het ma

N.V. FLUXYS LNG om hetzelfde slot op de secundaire markt gelijktijdig aan te

het gereguleerde tarief vanaf twee maanden tot 10 dagen voor de begindatum

artikel 87, 2°, 

werkt inzake 

dere woorden 

iduele vrijheid 

. De CREG is 

dan ook van oordeel dat op mededingingsrechtelijk vlak het inbouwen van de twee voorziene 

bieden op de 

 tot 20 dagen 

ndaat van de 

 bieden tegen 

 van het slot, 

voldoende garanties moeten kunnen bieden om de toegang tot de methaangasterminal voor 

ruikers van 

r van de 

inal een slot dat hij niet gebruikt, in zijn geheel moet aanbieden op de 

secundaire markt tot 20 dagen voor de begindatum van het slot, leidt dan ook niet tot een 

onredelijke beperking van de rechten die de netgebruiker heeft op de capaciteit die hij 

de algemene 

boekhouding 

ed voor hun 

nieuwe transportinfrastructuren erkend als zijnde van nationaal of Europees belang en 

het koninklijk 

tiviteit die de 

tockage van 

gas. In artikel 

e activiteiten 

van de methaangasterminals de basisactiviteit de slot is die bestaat uit drie basisdiensten. 

Met andere woorden, hieruit volgt dat de basisactiviteit van de methaangasterminal een slot 

is, bestaande uit drie basisdiensten. Bijgevolg, wil een netgebruiker zich toegang kunnen 

verschaffen tot de methaangasterminal, dan moet hij in eerste instantie aanspraak kunnen 

maken op deze basisactiviteit, moet hij eerst een slot kunnen aankopen. Het 

aankopen/reserveren van complementaire en/of supplementaire diensten, dat in hoofdzaak 

bestaat uit het aankopen/reserveren van bijkomende flexibiliteit in functie van de 

derden via de secundaire markt te verhogen en een anti-hoarding gedrag van geb

de methaangasterminal tegen te gaan.  

 

30. Het eerste marktmechanisme volgens hetwelk elke gebruike

methaangasterm

gereserveerd heeft. 

 

Artikel 1, 23°, van  het koninklijk besluit van 15 december 2003 betreffende 

tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de 

van de aardgasvervoersondernemingen actief op het Belgische grondgebi

noodzakelijk om hun ontwikkeling op lange termijn mogelijk te maken (hierna: 

besluit van 15 december 2003) definieert een slot immers als een basisac

ontvangst en het lossen bevat van een schip dat LNG vervoert, de buffers

vloeibaar aardgas en de hervergassing en de ter beschikking stelling van het 

3, § 2, van het koninklijk besluit van 15 december 2003 wordt vermeld dat voor d

 
 20/71



aangekochte/gereserveerde basisactiviteit-slot, heeft geen enkele  waarde voo

fysiek gebruik wil maken van de methaangasterminal indien deze persoo

beschikken over de basisactiviteit dat een slot is. De aangekochte/g

basisactiviteit-slot op de primaire markt maakt dus het hoofdvoorwerp uit va

termijnovereenkomsten. Aangezien praktisch de volledige vaste capaci

lange termijnovereenkomsten, is het noodzakelijk dat ook op de secundaire m

principe van het aanbieden van een basisactiviteit-slot toegepast wordt. Zo

gebruikers van de methaangasterminal, die toegang hebben verworven tot de te

primaire markt niet interessant is om bijkomende flexibiliteit aan te kopen of t

zolang zij niet eerst in het bezit zijn van een basisactiviteit-slot, geldt dit princ

methaangasterminal. Alleen op die manier kunnen derden, met inbegrip van nie

kleine marktdeelnemers, een volwaardige toegang krijgen tot de LNG-m

secundaire markt en worden alle netgebruikers, ongeacht of zij zich toegang ve

de primaire dan wel de secundaire markt op voet van gelijkheid gesteld. In

marktmecha

r iemand die 

n niet kan 

ereserveerde 

n de lange 

teit van de 

basisactiviteit-slot van de methaangasterminal te Zeebrugge zal worden gereserveerd via 

arkt hetzelfde 

als het voor 

rminal via de 

e reserveren 

ipe eveneens 

voor netgebruikers die via de secundaire markt toegang willen verwerven tot de 

uwkomers of 

arkt via de 

rschaffen via 

dien dergelijk 

nisme niet voorzien is zijn er onvoldoende garanties om mogelijke onderling 

afgestemde feitelijke gedragingen tussen netgebruikers, die al toegang hebben tot de 

methaangasterminal via de primaire markt, te voorkomen, wat neerkomt op een verboden 

YS LNG de 

tarief vanaf 2 

kent evenmin 

een onredelijke beperking aan de rechten van de netgebruiker op de door hem 

ers naast het 

 prijs hij de 

et zal halen, 

h zo toegang 

 derde zich 

absoluut toegang te verschaffen tot de methaangasterminal dan zal deze derde het risico 

niet nemen om te wachten tot de N.V. FLUXYS LNG de basisactiviteit-slot tegen het 

gereguleerde tarief zal aanbieden, maar zal hij eerder dan twee maanden voor de 

begindatum van de slot, de slot reserveren. Wat in ieder geval vermeden moet worden is dat 

een basisactiviteit-slot op de secundaire markt aangeboden wordt tegen een prijs die 

dermate hoger ligt dan de prijs geldig op de primaire markt, zodat de beschikbare 

basisactiviteit-slot niet verkocht geraakt en alzo de toegang tot de methaangasterminal voor 

marktverdeling. 

 

31. Het tweede ingebouwde marktmechanisme waarbij de N.V. FLUX

basisactiviteit-slot zal aanbieden op de secundaire markt tegen het gereguleerd 

maanden tot 10 dagen voor de begindatum van de desbetreffende slot bete

gereserveerde capaciteit. Het aanbod van de N.V. FLUXYS LNG gebeurt imm

aanbod van de netgebruiker die in alle vrijheid zelf bepaalt tegen welke

basisactiviteit-slot op de secundaire markt wenst te verkopen. Wiens aanbod h

zal afhankelijk zijn van de vraag van derden naar deze basisactiviteiten om zic

te verschaffen tot de methaangasterminal. Is de vraag hoog en wenst een
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derden geblokkeerd wordt. Bijgevolg acht de CREG het noodzakelijk dat, van

ogenblik, een marktmechanisme wordt ingevoerd

af een zeker 

 dat de prijs van de basisactiviteit-slot aan 

een maximum bindt om voornoemde situatie te vermijden. 

 

II.2. ANALYSE VAN DE VOORAFGAANDE OPMERKINGEN 

 aangepaste 

erd door de 

erecht, heeft de N.V. 

in de initiële 

laten. 

e hoven en 

epassing van 

epassing te 

 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 

verige blijft artikel 10 van de gedragscode van 

toepassing. 

II. 3.  ANALYSE VAN DE DEFINITIES 

 geformuleerd 

 

rbrenging in België », (de term « overbrenging » wordt 

uitdrukkelijk bepaald in artikel 1, 17°, van de gedragscode) ;  « Capaciteitstoewijzingregels », 

gscode) ; en  

, 9°, van de

gaswet). De CREG verwijst in dit verband naar de opmerking geformuleerd in paragraaf 27 

van haar beslissing van 8 januari 2004.  

36. Als een beheerder van een naburig vervoersnet een beroep doet op de diensten van 

de N.V. FLUXYS LNG, heeft hij de hoedanigheid van gebruiker van de methaangasterminal. 

Rekening houdend met de opmerking geformuleerd in paragraaf 27 van deze beslising, 

 

32. De CREG stelt vast dat, behoudens het juridisch voorbehoud, de

belangrijkste voorwaarden rekening houden met de opmerkingen geformule

CREG in de paragrafen 9 tot 20 van de beslissing van 8 januari 2004. T

FLUXYS LNG haar initiële bemerkingen en opmerkingen, zoals geformuleerd 

belangrijkste voorwaarden, in de aangepaste belangrijkste voorwaarden wegge

33. De CREG laat aangaande het juridish voorbehoud gelden dat d

rechtbanken alleen geval per geval soeverein zouden kunnen beslissen met to

artikel 159 van de Grondwet om artikel 10 van de gedragscode buiten to

verklaren

enkel  inter partes geldt. Voor het o

 

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

in de paragrafen 27 tot 32 van haar beslissing van 8 januari 2004.  

35. De CREG stelt echter vast dat sommige definities overbodig zijn. Het gaat om de

definitie van de termen « Ove

(deze term wordt uitdrukkelijk bepaald in artikel 1, 23°, van de gedra

« Vervoersonderneming », (deze term wordt uitdrukkelijk bepaald in artikel 1  
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meent de CREG de definitie van de term « Nuttig volume » te moeten verduidelijken als 

volgt:  

gen voor de 

gasterminal, de operationele behoeften van Fluxys LNG 

 en 7 van de 

n de termen 

iteitstoewijzingregels » en « Vervoersonderneming », die 

zullen geschrapt worden, en behalve de definitie van de term « Nuttig volume », die zal 

verv

« Nuttig volume : Maximaal LNG-volume dat in de LNG-installatie kan worden 

opgeslagen voor de gebruikers van de methaangasterminal, de operationele 

 

II.4. ANALYSE VAN DE AANGEPASTE BELANGRIJKSTE 

Hoofdstuk I  – Berekeningsmethode van de bruikbare en beschikbare capaciteit

« Maximaal LNG-volume dat in de LNG-installatie kan worden opgesla

gebruikers van de methaan

en haar wettelijke verplichtingen. » 

37. Gelet op het voorgaande, beslist de CREG de definities op bladzijden 6

aangepaste belangrijkste voorwaarden goed te keuren, met uitzondering va

« Overbrenging in België », « Capac

angen worden door de volgende tekst : 

behoeften van Fluxys LNG en haar wettelijke verplichtingen. » 

VOORWAARDEN PER ARTIKEL 

 

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

39. Wat betreft de opmerking geformuleerd in paragraaf 34 van haar beslissing van 8 

belangrijkste 

n. De CREG 

voor zover de 

contractuele 

weergegeven 

worden in de belangrijkste voorwaarden of dat in de belangrijkste voorwaarden zou 

aangestipt worden dat deze lijst op de website van de N.V. FLUXYS LNG wordt gepubliceerd 

en van toepassing is op alle gebruikers van het net van de N.V. FLUXYS LNG. De CREG gaf 

ook aan dat aan deze laatste voorwaarde kan worden voldaan door de lijst op te nemen in 

de netwerkcode. Aangezien de N.V. FLUXYS LNG deze lijst niet meer vermeld in haar 

 

in de paragrafen 33 tot 40 van haar beslissing van 8 januari 2004.  

januari 2004, stelt de CREG vast dat de inhoud van artikel 5 van de initiële 

voorwaarden niet werd opgenomen in de aangepaste belangrijkste voorwaarde

vroeg dat de lijst met alle informatiedocumenten, vergunningen en certificaten, 

beheerder van de LNG-terminal die nodig heeft om zijn wettelijke of 

verplichtingen na te komen (cf. artikel 19, 10° van de gedragscode), zou 
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aangepaste belangrijkste voorwaarden, verwijst de CREG haar naar de netwerkcode en 

vraagt ze dat de voornoemde lijst daaraan zou toegevoegd worden. 

belangrijkste 

ar beslissing 

 informatie over het eigenlijke dienstenaanbod verwijst ze naar het 

de opsomming en beschrijving van diensten, gevraagd in paragraaf 39 van 

haar beslissing van 8 januari 2004, verwijst de CREG naar het indicatief 

vervoersprogramma. 

42. Wat betreft artikel 4 van de Nederlandse versie van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden stelt de CREG vast dat naast het schema ook vermeldingen in het Frans zijn 

vermeldingen 

uitmaken van 

e wetten van 

18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, dat het volledige document, dat 

l is opgesteld 

an nietigheid 

43. Betreffende artikel 6, i, van de Nederlandse versie van de aangepaste belangrijkste 

stelt de CREG een foutieve vertaling van het Frans naar het Nederlands vast

met name “het volume van de buffer” moet “het volume van de hiel” zijn. 

de CREG de 

1, ii, aan met de volgende woorden : « voor zover ze zijn goedgekeurd 

 belangrijkste 

angen moet 

worden door « LNG ». 

46. Gelet op het voorgaande is de CREG van mening dat dit hoofdstuk op bevredigende 

wijze uitvoering geeft aan artikel 10, §2, 1°, van de gedragscode en beslist ze om de 

artikelen waaruit het is samengesteld in hun huidige vorm goed te keuren, met uitzondering 

van de artikelen 7, ii, en 11, ii, waarvoor voorlopige belangrijkste voorwaarden worden 

40. De CREG is van oordeel dat hoofdstuk 1 van de aangepaste 

voorwaarden voldoet aan de eisen gesteld in de paragrafen 36 en 37 van ha

van 8 januari 2004. Voor

indicatief vervoersprogramma. 

41. Wat betreft 

weergegeven met onder het desbetreffende schema een tabel waarin deze 

vertaald worden naar het Nederlands. 

Daar de goed te keuren aangepaste belangrijkste voorwaarden integraal deel 

de door de CREG te nemen beslissing is het aangewezen, in toepassing van d

aan de CREG ter goedkeuring wordt voorgelegd, in één en dezelfde (lands)taa

en dat het dubbel taalgebruik in één en hetzelfde document op straffe v

vermeden moet worden. 

voorwaarden, , 

44. Om de redenen uiteengezet in paragraaf 27 van deze beslissing, vult 

artikelen 7, ii en 1

door de CREG ». 

45. Betreffende artikel 15, i, van de Nederlandse versie van de aangepaste

voorwaarden stelt de CREG vast dat in de laatste zinsnede « GNL » verv
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opgelegd, en keurt ze artikelen 4, 6 en 15 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden in 

hun Nederlandse versie goed,  onder voorbehoud van een juiste vertaling.  

iteengezet, legt de CREG de volgende voorlopige belangrijkste voorwaarden 

« het opslagvolume voor de operationele behoeften van Fluxys LNG rekening houdend met 

samenwerkingsakkoorden met de andere 

vervoersondernemingen voor zover ze zijn goedgekeurd door de CREG, teneinde de 

 

onele behoeften van Fluxys LNG rekening 

houdend met haar wettelijke verplichtingen en met haar samenwerkingsakkoorden met de 

, teneinde de 

Zoals hiervoor uiteengezet keurt de CREG artikel 4 van de Nederlandse versie van de 

at de Franse 

quivalent en 

rlandse vertaling van de Franse termen wordt geschrapt. 

gezet, keurt de CREG artikel 6 van de Nederlandse versie van de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden goed, waarvan de juiste vertaling naar het 

Ned d

« Art. 6. Het nuttige opslagvolume in de methaangasterminal wordt bepaald door het verschil 

tussen het

(i)  van de hiel (volume dat niet onder normale 

exploitatieomstandigheden kan worden afgenomen) en, 

(ii) het dood volume dat onder normale exploitatieomstandigheden niet kan 

worden gevuld (volume boven het alarmniveau en volume dat niet kan worden 

gevuld om de LNG-circulatie tussen de verschillende LNG-opslagtanks in 

stand te houden). » 

Zoals hiervoor u

op voor artikel 7, ii: 

haar wettelijke verplichtingen en met haar 

integriteit van vervoersnetten in België zeker te stellen. » 

Zoals hiervoor uiteengezet, legt de CREG de volgende voorlopige belangrijkste voorwaarden

op voor artikel 11, ii: 

« de hervergassingscapaciteit voor de operati

andere vervoersondernemingen voor zover ze zijn goedgekeurd door de CREG

integriteit van vervoersnetten in België zeker te stellen. » 

 

aangepaste belangrijkste voorwaarden goed maar verbetert ze het, in de mate d

termen die in het schema voorkomen, vervangen worden door hun Nederlands e

de tabel met de Nede

Zoals hierboven uiteen

erlan s als volgt luidt: 

 totale volume en, 

het volume
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Zolas hierboven uiteengezet, keurt de CREG artikel 15, i, eerste lid van de 

versie van de aangepast

Nederlandse 

e belangrijkste voorwaarden goed, waarvan de juiste vertaling naar 

het Nederlands als volgt luidt: 

De ontvangstfrequentie van de schepen die permanent op de steiger kan worden bereikt, is 

, i, en wordt 

oor Fluxys LNG, als voorzichtige en redelijke operator, rekening houdend met de 

gangbare gebruiken en gewoontes die algemeen in de LNG sector worden bekend en 

nageleefd. » 

 

ls bedoeld in 

« i. Beperkingen in verband met de ontvangstcapaciteit: 

kleiner dan de maximale theoretische ontvangstfrequentie als bedoeld in Art. 3

bepaald d

HOOFDSTUK II – Berekeningsmethode voor de niet-gebruikte capaciteit a
artikel 47, § 2 van de gedragscode  
 

formuleerd in 

paragraaf 22, punt a, van haar beslissing van 8 januari 2004. 

48. De informatie voortvloeiende uit het in artikel 18 van de aangepaste belangrijkste 

pdat zij met 

van de gedragscode de nodige stappen zou kunnen 

ondernemen zodat de N.V. FLUXYS LNG de toewijzing van de niet-gebruikte capaciteit 

geheel of gedeeltelijk zou opheffen. Artikel 18 moet aangevuld worden met de volgende zin : 

de betrokken 

minal. »  

aarden een 

g moet zijn : 

evoorradings- en/of leveringscontracten 

waarden. De 

correcte vertaling moet zijn: « de rechtvaardigingen en relevante gegevens die door de 

gebruiker van de methaanterminal kenbaar worden gemaakt ». 

50. Gelet op het voorgaande, is de CREG van mening dat dit hoofdstuk op bevredigende 

wijze uitvoering geeft aan artikel 10, §2, 2°, van de gedragscode en beslist ze om de 

artikelen waaruit het is samengesteld in hun huidige vorm goed te keuren, met uitzondering 

47. De CREG stelt vast dat er rekening werd gehouden met de opmerking ge

voorwaarden bedoelde register is uitsluitend toegankelijk voor de CREG o

toepassing van artikel 48, §3, 

« Het is vertrouwelijk en mag enkel geraadpleegd worden door de CREG en 

gebruiker van de methaangaster

49. De CREG stelt in artikel 20, vi, van de aangepaste belangrijkste voorw

foutieve vertaling van het Frans naar het Nederlands vast. De correcte vertalin

«de toegewezen vaste capaciteit in het kader van b

waarvan Fluxys LNG kennis draagt ».  

Hetzelfde geldt voor artikel 20, xi, van de aangepaste belangrijkste voor
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van artikel 18 en punt vi en xi van de Nederlandse versie van artikel 20 van de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden. 

ezet, legt de CREG de volgende voorlopige belangrijkste 

« Art. 18. Het in Art. 17 bedoelde register wordt in elektronische vorm opgesteld. Het is 

vertrouwelijk en kan enkel geraadpleegd worden door de CREG en de betrokken gebruiker 

Zoals hierboven uiteengezet, legt de CREG de volgende voorlopige belangrijkste 

voo l 20, punt vi en xi: 

dings- en/of 

LNG kennis draagt;”  

“xi. de rechtvaardigingen en relevante gegevens die door de gebruiker van de 

methaanterminal kenbaar worden gemaakt.”  

rop onderbreekbare 

Zoals hierboven uiteeng

voorwaarden op voor artikel 18: 

van de methaangasterminal.» 

rwaarden op voor de Nederlandse versie van artike

“vi. de toegewezen vaste capaciteit in het kader van bevoorra

leveringscontracten waarvan Fluxys 

 

Hoofdstuk III – Regels voor capaciteitstoewijzing en manier waa

capaciteit wordt voorgesteld 

 
me geformuleerd 

in de paragrafen 22, punt b, 41 en 43 tot 49 van haar beslissing van 8 januari 2004. 

42 van haar 

t 26 van de 

g. 

 

punt ii een foutieve vertaling van het Frans naar het Nederlands vast. De correcte vertaling 

rtekenen een 

geheimhoudingsakkoord”. 

54. Wat betreft de artikelen 25 en 26 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden is het 

zo dat, opdat het zou duidelijk zijn dat alle beschikbare capaciteit, met inbegrip van de 

capaciteit die beschikbaar gesteld wordt tussen de sluiting van de laatste verkoopzitting en 

het beschouwde tijdstip, door dit artikel beoogd wordt, de CREG vaststelt dat er dient 

51. De CREG stelt vast dat er rekening werd gehouden met de op rkingen 

52. Wat betreft de opmerkingen geformuleerd in de paragrafen 41 en 

beslissing van 8 januari 2004, verwijst de CREG naar de paragrafen 21 to

onderhavige beslissin

53. Wat betreft artikel 24 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden stelt de CREG in

moet zijn: “de belanghebbende partijen nemen deel aan de procedure en onde
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gelezen te worden « De capaciteit die niet werd toegewezen in het kader van een 

verkoopzitting » en niet « De capaciteit die nog beschikbaar is na de verkoopzitting ». 

voorwaarden, 

reven worden 

ereenkomstig 

artikel 10, §2, 3°, van de gedragscode. Bijgevolg moet de zin « wordt toegewezen volgens 

s die nader omschreven zijn in het indicatief vervoersprogramma van 

Fluxys LNG » vervangen worden door « wordt toegewezen volgens het principe First 

Committed First Served ». 

bevredigende 

wijze uitvoering geeft aan artikel 10, §2, 3°, van de gedragscode en beslist ze om de 

artikelen waaruit het is samengesteld in hun huidige vorm goed te keuren, met uitzondering 

voorwaarden 

oopzitting als 

t een nieuwe 

verkoopzitting wordt georganiseerd. » 

en verkoopzitting als 

irst Served. » 

Gelet op het voorgaande, keurt de CREG artikel 24, ii van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden goed,  waarvan de juiste vertaling naar het Nederlands luidt als volgt: :  

rtekenen een 

geheimhoudingsakkoord ». 

Hoofdstuk IV – Regels betreffende de verhandelbaarheid van de capaciteit van de 

55. Bovendien, wat betreft artikel 26 van de aangepaste belangrijkste 

moeten de regels inzake toewijzing van de beschikbare capaciteit nader omsch

in de belangrijkste voorwaarden en niet in het indicatief vervoersprogramma, ov

de toewijzingsprincipe

56. Gelet op het voorgaande, is de CREG van mening dat dit hoofdstuk op 

van de artikelen 25 en 26, waarvoor ze de volgende voorlopige belangrijkste 

oplegt :  

« Art. 25. De capaciteit die niet werd toegewezen in het kader van een verk

bedoeld in artikel 24, wordt toegewezen zoals bepaald in afdeling 2 en dit to

« Art. 26. De capaciteit die niet werd toegewezen in het kader van e

bedoeld in afdeling 1, wordt toegewezen volgens het principe First Committed F

« Art. 24, ii. de belanghebbende partijen nemen deel aan de procedure en onde

 

methaangasterminal en de manier waarop deze regels in de vervoersovereenkomsten 

worden vastgelegd 

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

in de paragrafen 50 tot 56 van haar beslissing van 8 januari 2004. 

58. Gezien de N.V. FLUXYS LNG in haar aangepaste belangrijkste voorwaarden geen 

rekening heeft gehouden met de opmerking geformuleerd in paragraaf 50, 4de lid, van haar 
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beslissing van 8 januari 2004, beslist de CREG om een artikel 35 bis aan d

belangrijkste voorwaarden toe te voegen. Dit artikel 35 bis zal als volgt luiden : 

De aanbiedingen van de gebruikers van de methaangasterminal 

e aangepaste 

« Art. 35 bis. 

 secundaire 

epassing van artikel 46, 3de lid, 

59. Wat betreft artikel 31 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden, stelt de CREG 

ader van zijn 

ndaire markt. 

an capaciteit 

ruiker van de 

ire markt te 

kopen. Waarbij de verplichting om in een eerste fase de niet gebruikte slots in een niet 

m de toegang tot de terminal te 

bevorderen door te waarborgen dat binnen het kader van de slot alle vereiste 

laan van gas 

en de herlevering ervan bij de uitgang van de methaangasterminal.  

pean Energy 

Regulators (CEER) van 16 april 2004, gepubliceerd op haar website, inzake de impact die 

het chten die niet 

allee infrastructuur 

heb

 the rights of 
 absolutely 
ess to third 
parties, the 
k user who 

tively does not use the capacity he has booked, should not be allowed to 
hoard it and to speculate. Without the anti-hoarding provisions, there would be 

ner of the 
aid down in the 

Directive could be by-passed. An owner could sell all his capacity to one 
shipper, on the primary market against regulated tariffs, and this shipper could 
resell the capacity against abusive prices on the non-regulated secondary 
market.” 

 

De CEER geeft hier aldus toepassing aan het algemene principe dat eenieders recht, zelfs 

zijn meest fundamentele mensenrechten, begrensd is door de rechten van de anderen. 

op de

capaciteitsmarkt worden aan Fluxys LNG meegedeeld in to

van de gedragscode en gepubliceerd op de website van Fluxys LNG. ». 

vast dat de N.V. FLUXYS LNG voorziet in een aantal voorschriften in het k

beleid inzake congestiebeheer en de bevordering van de werking van de secu

Deze voorschriften hebben het voordeel dat ze het eventuele hamsteren v

tegengaan door vervaltermijnen in te voeren die een gebruiker of kandidaat-geb

terminal toelaat te gelegener tijd de niet gebruikte capaciteit op de secunda

uitgesplitste vorm te verkopen, het mogelijk maakt o

minimumdiensten worden aangeboden voor het lossen van een lading, het ops

In dit verband verwijst de CREG naar het standpunt van de Council of Euro

recht van toegang tot de vervoersnetten heeft op de uitoefening van de re

n de vervoersonderneming, maar ook haar netgebruikers op deze vervoers

ben: 

“The Third Party Access imposed by the law implies a reduction of
the owners of transmission infrastructure. The owners are no more
free to do what they want with their network: they have to grant acc
parties on a regulated basis. The counterpart is that these third 
shippers, must also accept limitations in their rights. The networ
objec

an imbalance between the rights of the shipper and the ow
infrastructure. Even worse, the whole principle of TPA l
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De CREG verstaat dat de in artikel 31 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden 

beschreven mechanismen inzake de werking van de secundaire markt slechts

overdracht van capaciteit inbegrepen in slots. Geen enkele andere specifieke reg

welke voorgeschreven worden in de gedragscode is van toepassing met betr

overdracht van capaciteit die is onderschreven als flexibiliteit. De secundaire 

 slaan op de 

el dan die 

ekking tot de 

markt van de 

flexibiliteitscapaciteit is niet onderworpen aan de specifieke regels beschreven in artikel 31 

ragrafen 29 en 31 van de onderhavige beslissing, 

die het kader waarin deze maatregelen genomen werden in herinnering brengen evenals de 

Wat betreft artikel 34 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden, laat de CREG gelden 

 de aan haar 

genotificeerde capaciteitsoverdracht met bevrijding, beperkt blijft tot de “bevrijding” zelf. Het 

steld van de 

twee voorwaarden uiteengezet in artikel 34 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden. 

ening dat dit hoofdstuk op slechts één 

de CREG de 

ndien legt ze 

« Art. 35 bis. De aanbiedingen van de gebruikers van de methaangasterminal op de 

secundaire capaciteitsmarkt worden aan Fluxys LNG meegedeeld in toepassing van artikel 

46, 3  lid, van de gedragscode en gepubliceerd op de website van Fluxys LNG. » 

  

rminal 

van de aangepaste belangrijkste voorwaarden. 

De CREG verwijst eveneens naar de pa

fundamentele principes waaruit ze voortspruiten. 

dat de aanvaarding of de weigering door de N.V. FLUXYS LNG van

aanvaarden of weigeren van de bevrijding, wordt dus uitsluitend afhankelijk ge

60. Gelet op het voorgaande, is de CREG van m

punt artikel 10, §2, 4°, van de gedragscode onvolledig uitvoert. Daartoe beslist 

artikelen waaruit het is samengesteld in hun huidige vorm goed te keuren. Bove

echter de volgende voorlopige belangrijkste voorwaarden op: 

de

 

HOOFDSTUK V – Evenwicht tussen de aardgasstromen in de methaangaste
 

 

t 59 van haar 

s beschreven 

in afdeling I van hoofdstuk IV van de initiële belangrijkste voorwaarden, acht de CREG  de 

beschrijving van de programmatieregels, gegeven in artikel 31 van de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden, voldoende. 

62. De CREG drukte in paragraaf 58 van haar beslissing van 8 januari 2004 de wens uit 

dat de N.V. FLUXYS LNG zou uitleggen hoe zij van plan is een gelijke behandeling van de 

61. Wat betreft de opmerkingen geformuleerd in de paragrafen 57 tot en me

beslissing van 8 januari 2004, met betrekking tot het toegangsprogramma zoal
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gebruikers bij het vastleggen van de kalender voor de slots te waarborgen

verwijst naar de netwerkcode, waarin de met dit

. De CREG 

 doel opgestelde werkingsregels zullen 

uiteengezet worden op dezelfde wijze als de nominatieregels. 

rkingen geformuleerd 

04. 

de CREG er 

hoeveelheid 

aakte kosten 

eel dat het 

G gemaakte 

kosten in zijn totaliteit terugbetaald moet worden aan de terminalgebruiker. Vandaar dat de 

CREG beslist om de termen « de terminalgebruiker 95% terugbetalen van het 

sterminal de 

 boetes voor 

verschrijdingen in te voeren. Het is inderdaad wenselijk om specifieke sancties in 

 LNG vrij om 

 belangrijkste 

65. Gelet op het voorgaande, is de CREG van mening dat dit hoofdstuk op bevredigende 

scode en beslist ze om de 

artikelen waaruit het is samengesteld in hun huidige vorm goed te keuren, met uitzondering 

van artikel 39, waarvoor ze de volgende voorlopige belangsrijkste voorwaarden oplegt:  

« iker van de 

met

• de gasopslagrekening van de gebruiker van de methaangasterminal verminderen tot 

het beloop van de gashoeveelheid die zijn opslagcapaciteit te boven gaat en, 

• de gebruiker van de methaangasterminal de opbrengst van de verkoop van deze 

gashoeveelheid terugbetalen, onder aftrek van de naar redelijkheid door Fluxys LNG 

gemaakte kosten. » 

 

63. De CREG stelt vast dat er rekening werd gehouden met de opme

in de paragrafen 60 tot en met 62, 66 en 67 van haar beslissing van 8 januari 20

64. Wat betreft artikel 39 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden, kan 

niet mee akkoord gaan dat slechts 95% van het verkoopprovenu van de gas

onder aftrek van de naar redelijkheid door de N.V. FLUXYS LNG gem

terugbetaald wordt aan de terminalgebruiker. De CREG is van oord

verkoopprovenu onder aftrek van de naar redelijkheid door de N.V. FLUXYS LN

verkoopprovenu » te vervangen door « de gebruiker van de methaanga

opbrengst van de verkoop terugbetalen ». 

Deze beslissing  loopt niet vooruit op de mogelijkheid om een systeem van

capaciteitso

te voeren voor het niet naleven van de contracten. Het staat de N.V. FLUXYS

voorstellen in die zin te doen, met inbegrip van de nodige aanpassingen aan de

voorwaarden.  

wijze uitvoering geeft aan artikel 10, §2, 5°, van de gedrag

 Art. 39. In het geval het saldo op de gasopslagrekening van een gebru

haangasterminal zijn opslagcapaciteit te boven gaat, mag Fluxys LNG: 
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HOOFDSTUK VI – Tijdseenheden en tolerantiewaarden als bedoeld in artikelen 52 en 
53 van de gedragscode 

et de opmerkingen geformuleerd 

67. Artikel 40 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden bepaalt : « Dit hoofdstuk is 

deel dat alle 

. FLUXYS LNG van toepassing 

zijn op de methaangasterminal en veronderstelt dat er zou moeten staan : « Artikel 10, §2, 

6°, van de gedragscode is niet toepasbaar op de methaangasterminal ». 

ngasterminal 

toe te passen, bijvoorbeeld voor wat de geloste hoeveelheid LNG betreft. Ze verstaat uit 

ranties echter 

REG voor artikel 40 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden als 

epasbaar op 

G past geen 

68. De door de CREG voorgestelde formulering van artikel 40 houdt rekening met de 

opmerkingen in paragraaf 22, punt d en paragraaf 63 van haar beslissing van 8 januari 2004. 

De opmerking in paragraaf 65 van haar beslissing van 8 januari 2004 heeft geen 

orgaande verwerpt de CREG artikel 40 van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden in zijn huidige vorm en legt ze de volgende belangrijkste voorwaarden op : 

« Art. 40. Artikel 10, §2, 6°, van de gedragscode is niet toepasbaar op de 

 past geen 

 

Hoofdstuk VII – Samenvoeging van onevenwichten

 

66. De CREG stelt vast dat er rekening werd gehouden m

in de paragrafen 63, 64 en 68 van haar beslissing van 8 januari 2004. 

niet van toepassing op de methaangasterminal ». De CREG is van oor

hoofdstukken van de belangrijkste voorwaarden van de N.V

De CREG acht het echter niet onmogelijk om tolerantiewaarden op de methaa

artikel 40 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden dat die dergelijke tole

niet wenst toe te passen. 

Bijgevolg stelt de C

volgt aan te passen : « Art. 40. Artikel 10, §2, 6°, van de gedragscode is niet to

de methaangasterminal voor wat betreft de tijdseenheden en Fluxys LN

tolerantiewaarden toe. » 

bestaansreden meer. 

69. Gelet op het vo

methaangasterminal voor wat betreft de tijdseenheden en Fluxys LNG

tolerantiewaarden toe. ». 

 

 

70. Artikel 41 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden bepaalt : « Dit hoofdstuk is 

niet van toepassing op de methaangasterminal ». De CREG is van oordeel dat alle 

hoofdstukken van de belangrijkste voorwaarden van de N.V. FLUXYS LNG van toepassing 
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zijn op de methaangasterminal en veronderstelt dat er dient te staan : « Artikel 10, §2, 7°, 

van de gedragscode is niet toepasbaar op de methaangasterminal ». 

aangepaste 

en in hun huidige vorm en legt ze de volgende voorlopige 

« Art. 41. Artikel 10, §2, 7°, van de gedragscode is niet toepasbaar op de 

methaangasterminal. ». 

HOOFDSTUK VIII – Vereisten inzake aardgaskwaliteit op de verschillende 

71. Gelet op het voorgaande, verwerpt de CREG artikel 41 van de 

belangrijkste voorwaard

belangrijkste voorwaarden op: 

 

ingangspunten van het vervoersnet 

 

eformuleerd 

 

71 van haar 

n heeft in de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden, verwijst de CREG naar haar brief met verzoek om 

 april 2004, 

et het gebruik 

ermeld in de 

 specificaties 

ten opzichte van de in aangrenzende netwerken aanvaarde specificaties voortvloeien uit 

, behoudt de 

 specificaties 

of adekwate 

kwaliteitsconversiediensten beschikbaar zijn. 

74. Wat betreft de artikelen vermeld in afdeling 2 « Niet-naleving van de kwaliteitsvereisten 

voor het lossen van LNG in de methaangasterminal », 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 LNG of de terminalgebruiker is en met 

betrekking tot het te garanderen evenwicht tussen de partijen wat hun rechten en plichten 

betreft. 

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

in de paragrafen 69 en 71 tot en met 76 van haar beslissing van 8 januari 2004.

73. Wat betreft de opmerkingen geformuleerd in de paragrafen 70 en 

beslissing van 8 januari 2004 en aangezien ze de vereiste uitleg niet gevonde

inlichtingen, verstuurd per aangetekende zending met ontvangstbewijs van 8

waarin ze de N.V. FLUXYS LNG inzonderheid vraagt om het punt in verband m

van kwaliteitsconversiemiddelen op te helderen. 

De CREG blijft voorbehoud maken bij de relevantie van de specificaties v

aangepaste belangrijkste voorwaarden. In de mate dat de verschillen van deze

verplichtingen die op de netwerken stroomafwaarts van de terminal wegen

CREG zich het recht voor de N.V. FLUXYS LNG om een versoepeling van deze

te vragen, voor zover de stroomafwaarts geldende voorwaarden het toelaten 
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• pecificatie te 

tractant van de schuldige partij heeft altijd het recht 

om gas buiten specificatie te weigeren. 

• partij die gas 

verliezen die 

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

oorwaarden. 

 belangrijkste 

e partij haar 

ractant vooraf heeft ingelicht over het feit dat het geleverde gas niet voldoet 

 huidige vorm goed te 

keuren, de artikelen 43 tot 46 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden in hun huidige 

vorm te verwerpen en de volgende voorlopige belangrijkste voorwaarden op te leggen, ten 

 : 

« Art. 43.  Indien het LNG niet voldoet aan de in afdeling 1 van dit hoofdstuk vermelde 

igeren, maar 

gekomen dat 

eisten wordt 

ken aan de 

sterminal de 

directe kosten, uitgaven en verliezen (hierbij o.a. inbegrepen de kosten verbonden met het 

het LNG dat niet voldoet aan de kwaliteitsvereisten, met de 

behandeling van het eventueel gecontamineerd LNG van andere gebruikers van de 

 beschikbare 

mogelijkheden stroomafwaarts van de methaangasterminal om het gas conform te maken 

nden met de 

Fluxys LNG neemt alle redelijke maatregelen om de kosten, uitgaven en verliezen die ten 

laste van de gebruiker van de methaangasterminal zijn tot een minimum te beperken. » 

« Art. 44.  Als LNG, dat niet voldoet aan de in afdeling 1 van dit hoofdstuk vermelde 

kwaliteitsvereisten in de LNG-installaties wordt gelost zonder dat de kwaliteit van dit LNG 

 De partijen levert alle redelijke inspanningen om gas buiten s

aanvaarden, maar de medecon

 Bij gebrek aan een contractuele fout van de medecontractant, zal de 

buiten specificatie heeft geleverd alle directe kosten, uitgaven en 

schadeloosstelling bepaald in artikel 70 van de opgelegde belangrijkste v

De schadeloosstellingslimiet bepaald in artikel 70 van de opgelegde

voorwaarden zal slechts van toepassing zijn voor zover de schuldig

medecont

aan de kwaliteitsvereisten gesteld in artikel 42 van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden. 

75. Gelet op het voorgaande, beslist de CREG artikel 42 in zijn

einde het voorgeschrevene in artikel 10, §2, 8°, van de gedragscode na te leven

kwaliteitsvereisten, is Fluxys LNG gerechtigd om het lossen van dit LNG te we

doet het redelijkerwijs al het nodige om het te aanvaarden. Er wordt overeen

Fluxys LNG, wanneer LNG dat niet voldoet aan de vermelde kwaliteitsver

aanvaard, redelijkerwijs al het nodige doet om dit LNG conform te ma

kwaliteitsvereisten, onder voorbehoud dat de gebruiker van de methaanga

gescheiden houden van 

methaangasterminal en, indien Fluxys LNG een beroep doet op andere

aan de kwaliteitsvereisten, de kosten verbonden aan deze behandeling) verbo

behandeling van dit LNG draagt. 
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vooraf door Fluxys LNG wordt aanvaard, dient de gebruiker van de methaa

Fluxys LNG schadeloos te stellen voor alle naar redelijkheid gemaakte di

uitgaven en verliezen (hierbij o.a. inbegrepen de kosten verbonden met he

houden van het LNG dat niet voldoet aan de kwaliteitsvereisten, met de behand

eventueel gecontamineerd LNG van andere gebruikers van de methaanga

van de methaangasterminal om het gas conform te maken aan de kwaliteits

kosten verbonden aan deze behandeling) die verband houden met de niet-nak

kwaliteitsvereisten d

ngasterminal 

recte kosten, 

t gescheiden 

eling van het 

sterminal en, 

indien Fluxys LNG een beroep doet op andere beschikbare mogelijkheden stroomafwaarts 

vereisten, de 

oming van de 

oor de gebruiker van de methaangasterminal, met dien verstande dat 

Fluxys LNG redelijkerwijs al het nodige doet om deze kosten, uitgaven en verliezen tot een 

« Art. 45.  Voor zover de gebruiker van de methaangasterminal LNG heeft gelost dat 

ruiker van de 

asterminal gerechtigd de afname van het door Fluxys LNG op het uitgangspunt 

beschikbaar gestelde gas te weigeren indien dit aardgas niet voldoet aan de in dit punt 

toepasselijke kwaliteitsvereisten, maar doet hij redelijkerwijs al het nodige om het aardgas te 

Indien Fluxys LNG het gas echter stroomafwaarts van de methaangasterminal laat 

n indien het de 

rechtstreekse kosten, uitgaven en verliezen verbonden aan deze behandeling draagt, mag 

en verstande 

dat de gebruiker van de methaangasterminal redelijkerwijs al het nodige doet om deze 

rken. » 

niet aan de 

op voorhand 

ebruiker van 

asselijke kwaliteitsvereisten heeft 

oos te stellen 

 die verband 

houden met de niet-nakoming van de kwaliteitsvereisten door Fluxys LNG, met dien 

verstande dat de gebruiker van de methaangasterminal redelijke maatregelen neemt om 

deze kosten, uitgaven en verliezen tot een minimum te beperken. » 

76. De CREG stelt vast dat, in de huidige situatie, rekening houdend met de beperkte 

capaciteiten van de N.V. FLUXYS LNG op het gebied van gaskwaliteitsconversie, het bedrag 

minimum te beperken. » 

voldoet aan de op het ingangspunt toepasselijke kwaliteitsvereisten, is de geb

methaang

aanvaarden. 

behandelen om het conform te maken aan de kwaliteitsvereisten e

de gebruiker van de methaanterminal de levering ervan niet weigeren. Met di

kosten, uitgaven en verliezen ten laste van Fluxys LNG tot een minimum te bepe

« Art. 46.  Indien Fluxys LNG aan het uitgangspunt aardgas levert dat 

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

door de gebruiker van de methaangasterminal is aanvaard en voor zover de g

de methaangasterminal de op het ingangspunt toep

nageleefd, dient Fluxys LNG de gebruiker van de methaangasterminal schadel

voor alle naar redelijkheid gemaakte directe kosten, uitgaven en verliezen
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van de directe kosten, uitgaven en verliezen waaraan de schuldige partij z

afhangt

ich blootstelt 

 van het aanbod van een dienst vanwege een derde, in voorkomend geval de N.V. 

FLUXYS. 

 

Hoofdstuk IX – Nalevingsprogramma 

 
77. De CREG stelt vast dat er rekening werd gehouden met de opmerking geformuleerd in 

hoeveelheid 

paciteit, alsook met het aantal verrichte lossingen 

 aangepaste 

79. De CREG stelt in artikel 55, 3°, van de aangepaste belangrijkste voorwaarden een 

ing moet zijn: 

“het toetsen van de toepassing van het nalevingsprogramma”. 

evredigende 

wijze uitvoering geeft aan artikel 10, §2, 9°, van de gedragscode en beslist ze om de 

artikelen waaruit het is samengesteld in hun huidige vorm goed te keuren, met uitzondering 

eft ze haar 

goedkeuring aan, maar verbetert ze de vertaling van artikel 55, 3°, van de aangepaste 

e versie. 

Ge e voorlopige 

belan

« Art. 52. 4°.  Wordt niet beschouwd als vertrouwelijk: 

n potentiële 

 toegestaan blijkens een schriftelijke 

overeenkomst met de netgebruiker of potentiële netgebruiker die de informatie 

heeft verstrekt; 

- de informatie bestemd voor een netgebruiker of een potentiële netgebruiker en deel 

uitmakend van de gegevens die noodzakelijk zijn om deze netgebruiker of 

potentiële netgebruiker vervoersdiensten aan te bieden. ; 

paragraaf 77 van haar beslissing van 8 januari 2004. 

78. De CREG is van oordeel dat de informatie in verband met de 

gereserveerde capaciteit en beschikbare ca

per maand, niet vertrouwelijk is en beslist bijgevolg artikel 52, 4°, van de

belangrijkste voorwaarden in die zin aan te  passen. 

foutieve vertaling van het Frans naar het Nederlands vast. De correcte vertal

80. Gelet op het voorgaande is de CREG van mening dat dit hoofdstuk op b

van artikel 52, 4°, van de aangepaste belangrijkste voorwaarden, en ge

belangrijkste voorwaarden van de Nederlands

let op het voorgaande legt de CREG voor artikel 52, 4°, de volgend

grijkste voorwaarden op : 

-  elke informatie die openbaar bekend is; 

-  de informatie die aan Fluxys is verstrekt door een netgebruiker of ee

netgebruiker en waarvan de openbaarmaking is
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- de informatie betreffende de hoeveelheid gereserveerde capaciteit en beschikbare 

capaciteit en betreffende het aantal verrichte lossingen per maand. » 

rbetert ze de 

 van artikel 55 van de aangepaste belangrijkst, waarvan de Nederlandse 

« Art. 55. De “compliance officer” ziet samen met de directie van Fluxys erop toe dat het 

De “compliance officer” heeft de volgende opdrachten: 

trekking tot 

e en transparantie; 

uxys voor alle vragen in verband met 

de tenuitvoerlegging van dit programma; 

 

HOOFDSTUK X – Congestiebeleid en daaraan verbonden contractuele bepalingen 

 

Gelet op het voorgaande, geeft de CREG haar goedkeuring aan, maar ve

Nederlandse versie

vertaling luidt als volgt : 

nalevingsprogramma in acht wordt genomen. 

1° het toepassen van de interne en externe voorschriften met be

vertrouwelijkheid, niet-discriminati

2° het verlenen van advies aan de werknemers van Fl

3° het toetsen van de toepassing van het nalevingsprogramma. » 

 

 
eformuleerd 

in de paragrafen 78 en 79 van haar beslissing van 8 januari 2004. 

82. De CREG stelt in artikel 59 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden vast dat in 

terwijl in de 

REG beslist 

dstalige tekst 

hieraan aangepast moet worden. 

bevredigende 

st ze om de 

artikelen waaruit het is samengesteld in hun huidige vorm goed te keuren en verbetert ze de 

Nederlandse versie van artikel 59 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden, waarvan 

de Nederlandse vertaling luidt als volgt.  

« Art. 59. Overeenkomstig artikel 46 alinea 3 van de gedragscode zal Fluxys LNG op de 

primaire markt en prioritair onder de vorm van slots, de nog beschikbare capaciteiten 

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

de Franstalige versie het begrip slot in het meervoud vermeld staat, 

Nederlandstalige  versie hetzelfde begrip in het enkelvoud vermeld staat. De C

dat de Franstalige tekst van dit artikel de correcte versie is en dat de Nederlan

83. Gelet op het voorgaande, is de CREG van mening dat dit hoofdstuk op 

wijze uitvoering geeft aan artikel 10, §2, 10°, van de gedragscode en besli
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aanbieden met in acht neming van de optimalisatie van het gebruik van de 

terminalcapaciteiten en conform het proactieve politieke beheer van de congesties. »  

eigen gebruik door de 

 

Hoofdstuk XI – Verwerking van aardgas voor 

vervoersonderneming en verschillen in de periodieke energiebalans 

 

geformuleerd 

CREG is dus 

dat dit hoofdstuk op bevredigende wijze uitvoering geeft aan artikel 10, §2, 11°, 

van de gedragscode en beslist de artikelen waaruit het is samengesteld in hun huidige vorm 

 

ties.

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

in de paragrafen 80 tot en met 84 van haar beslissing van 8 januari 2004. De 

van mening 

goed te keuren. 

Hoofdstuk XII – Voorschriften inzake aansprakelijkheid en financiële garan

 

 

. treffende de 

ngezet in de 

, §1, van de 

n 46 van de 

n wordt naar 

nse tekst van 

aarden heeft voorrang daar de artikelen 

het lossen of 

tij hiervan op 

rden voorzien 

in artikel 69 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden niet. 

belangrijkste 

uiker van de 

methaangasterminal alleen aanspraak kan maken op overliggelden, terwijl de N.V. FLUXYS 

LNG aanspraak kan maken op een inkomstenderving. De schade die dus voortvloeit uit een 

contractuele fout, wordt bijgevolg voor beide partijen niet op dezelfde manier vergoed.  

87. In combinatie met artikel 67 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden zal 

bovendien de inkomstenderving, waarop de N.V. FLUXYS LNG aanspraak maakt bij een 

85 De CREG stelt vast dat de aangepaste belangrijkste voorwaarden be

aansprakelijkheid niet volledig beantwoorden aan wat de CREG heeft uitee

paragrafen 85 tot en met 89 van haar beslissing van 8 januari 2004.  

86. Vooreerst stelt de CREG vast dat in de Franse versie van artikel 66

aangepaste belangrijkste voorwaarden verwezen wordt naar de artikelen 44 e

aangepaste belangrijkste voorwaarden, terwijl in de Nederlandse tekst verweze

de artikelen 44 en 45 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden. De Fra

artikel 66, §1, van de aangepaste belangrijkste voorw

44 en 46 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden verband houden met 

het herleveren van LNG buiten de vereiste specificaties zonder de contractspar

voorhand op de hoogte te hebben gebracht. In dat geval gelden de plafondwaa

Ten tweede stelt de CREG in artikel 66, §§2 en 3, van de aangepaste 

voorwaarden vast dat in geval van contractuele aansprakelijkheid de gebr
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contractuele fout begaan door de gebruiker van de methaangasterminal, niet g

zijn wanneer naast de inkomstenderving diezelfde contractuele fout geen mate

veroorzaakt aan de methaangasterminal. Eenzelfde onderscheid wordt n

wanneer er sprake is van een contractuele fout begaan door de N.V. FLUX

eveneens materiële schade zou kunnen veroorz

eplafonneerd 

riële schade 

iet gemaakt 

YS LNG die 

aken aan de methaangastanker. Deze 

k aan wie de 

. De CREG is 

nal op gelijke 

angewezen is het regime voorzien in artikel 67, §2, van de 

aken op alle 

e CREG het 

contractuele 

XYS LNG en de gebruiker van de methaangasterminal 

contractuele 

eel op een 

nderstelt het 

epaling niet 

igheidsplicht 

. In dat geval 

zal de hieruit voortvloeiende schadevergoeding beperkt blijven tot de vergoeding van directe 

kosten, uitgaven en verliezen, inkomstenderving inbegrepen. Wanneer de inbreuk van de 

 sprake van 

h beperkt tot 

een louter contractuele wanprestatie, is er evenmin samenloop en is er uitsluitend sprake 

Coëxistentie van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid veronderstelt altijd 

een relatie van minstens drie partijen. Met de derde partij wordt bedoeld elk andere derde die 

geen contractspartij is bij het terminallingcontract. Coëxistentie bestaat wanneer éénzelfde 

schadeverwekkend feit aanleiding geeft tot én een contractuele aansprakelijkheid tegenover 

de contractspartij met een welbepaalde schade voor gevolg én tot een buitencontractuele 

onevenwichtigheid kan door de CREG niet worden aanvaard. 

In artikel 67 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden is het niet duidelij

keuze gelaten wordt om hetzij onder toepassing te vallen van §1, hetzij van §2

van oordeel dat de benadering van alle gebruikers van de methaangastermi

voet moet gebeuren en het dus a

aangepaste belangrijkste voorwaarden zonder onderscheid van toepassing te m

gebruikers van de methaangasterminal.  

88. Voor de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, acht d

noodzakelijk om hetzelfde aansprakelijkheidsregime van buiten

aansprakelijkheid tussen de N.V. FLU

toe te passen in geval van samenloop en coëxistentie van contractuele en buiten

aansprakelijkheid. Alleen op die manier is de aansprakelijkheid in zijn geh

duidelijke en transparante wijze afgebakend.  

Samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid vero

bestaan van een overeenkomst waarbij een contractspartij een contractsb

nakomt, maar deze inbreuk tevens een schending is van de algemene zorgvuld

die door de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk wetboek wordt behandeld

wederpartij buiten het contract valt, is er geen samenloop en is er uitsluitend

buitencontractuele aansprakelijkheid tussen partijen. Wanneer de inbreuk zic

van contractuele aansprakelijkheid.  
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aansprakelijkheid tegenover de derde(n) met een andere schade voor gevolg.2 In dat geval 

zal alle schade vergoed worden, met uitdrukkelijke uitsluiting van gevolgschade. 

 voorwaarden 

it de artikelen 

vallen wetens 

en willens LNG wordt gelost aan het ingangspunt of geleverd aan het afnamepunt dat niet 

aan de kwaliteitsvereisten beantwoordt en dit zonder dat de contractspartij hiervan op 

e aangepaste belangrijkste voorwaarden geen 

zien in artikel 

de CREG per 

en en vragen 

rijven tegen 

.V. FLUXYS 

g is van de 

N.V. FLUXYS LNG om tot een evenwichtige aansprakelijkheidsregeling voor beide partijen te 

contractuele 

an de directe  kosten, verliezen en uitgaven, met de 

inkomstenderving daarin begrepen. Ook de ingestelde plafondwaarden zijn voor beide 

 voorwaarden 

voorwaarden 

.  

e stuk niet op 

bevredigende wijze uitvoering geeft aan artikel10, §2, 12°, van de gedragscode en beslist ze 

n legt ze de 

volgende voorlopige belangrijkste voorwaarden op :  

« Art. 66.  In geval van contractuele aansprakelijkheid of in geval van samenloop van 

contractuele aansprakelijkheid en extra-contractuele aansprakelijkheid tussen de N.V. Fluxys 

LNG en de gebruiker van de methaangasterminal en/of hun dochterondernemingen, hebben 

voornoemde partijen uitsluitend recht op een schadevergoeding voor de directe kosten, 
                                                

89. Tenzij in geval van overmacht, beperken de aangepaste belangrijkste

terecht de schadevergoeding aangaande de aansprakelijkheid die voortvloeit u

44 en 46 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden niet, daar in beide ge

voorhand op de hoogte werd gebracht. 

90. De CREG stelt vast dat artikel 71 van d

meerwaarde biedt daar dit een toepassing inhoudt van het gemene recht voor

1384, eerste en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek.  

91. Ingevolge de door de CREG vastgestelde onevenwichtigheden, heeft 

aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs van 8 april 2004 haar opmerking

laten geworden aan de N.V. FLUXYS LNG, die per aangetekend sch

ontvangstbewijs van 22 april 2004 hierop heeft geantwoord. De daarin door de N

LNG uiteengezette verduidelijkingen tonen aan dat het eveneens de bedoelin

komen. Zo beoogt de N.V. FLUXYS LNG om in het kader van 

aansprakelijkheid, voor beide partijen eenzelfde geplafonneerde schadevergoeding te 

voorzien, met name het vergoeden v

partijen dezelfde. De vermelde plafondwaarden in de aangepaste belangrijkste

lijken redelijk en worden daarom opgenomen in de voorlopige belangrijkste 

vermeld in paragraaf 92 van deze beslissing

92. G let op het voorgaande, is de CREG van mening dat dit hoofd

de artikels waaruit het is samengesteld in hun huidige vorm te verwerpen e

 
2 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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verliezen en uitgaven, inkomstenverliezen inbegrepen, dat in oorzakelijk verban

de contractuele fout. Alle andere schade wordt uitdrukkelijk uitgeslo

d staat met 

ten. Deze 

schadevergoeding is beperkt overeenkomstig artikel 70. » 

evolgschade 

fde van de 

N.V. Fluxys LNG en/of de gebruiker van de methaangasterminal en/of hun 

le en extra-

ct verlies en 

e fout, waarvan sprake in huidig artikel. Voor 

 artikel, is de 

« Art. 68.  Iedere partij (of hun dochterondernemingen) is tegenover elkaar aansprakelijk 

an de LNG-

r van de 

de gelijk aan 

de spotmarktprijs van Zeebrugge op de dag van het verlies van het opgeslagen LNG) in de 

l van verlies 

gen LNG, op voorwaarde dat dit verlies niet veroorzaakt werd door deze 

44, 46, 68 en 69 zal de schadevergoeding 

maximaal bedragen: 

 vijf maal het 

drag het per 

ne bedrag niet overschrijdt; 

contractueel jaar: een bedrag gelijk aan 3/12 van het factuurbedrag te betalen 

door de betrokken gebruiker van de methaangasterminal tijdens het contractuele jaar voor al 

zijn terminallingcontracten, met een minimum gelijk aan het gereguleerde tarief te betalen 

voor het desbetreffende slot. 

§2 Partijen vrijwaren elkaar wederzijds voor alles wat de grenzen voorzien in §1 a en b te 

boven gaat. » 

« Art. 67.  Behoudens in geval van zware fout, opzet of bedrog, is elke g

uitdrukkelijk uitgesloten in geval van extra-contractuele aansprakelijkheid in hoo

dochterondernemingen, alsook in geval van coëxistentie van contractue

contractuele aansprakelijkheid. Onder gevolgschade wordt verstaan elk indire

indirecte schade in oorzakelijk verband met d

alle andere schade in oorzakelijk verband met de fout waarvan sprake in huidig

schadevergoeding beperkt overeenkomstig artikel 70. » 

voor elke directe materiële schade veroorzaakt aan de methaangasterminal en a

tanker, tot een maximum bedrag van 150.000.000 €. » 

« Art. 69.  Fluxys LNG is aansprakelijk tegenover de gebruike

methaangasterminal ten belope van de waarde van het opgeslagen LNG (waar

methaangasterminal voor deze gebruiker van de methaangasterminal in geva

van het opgesla

gebruiker van de methaangasterminal. » 

« Art. 70.  §1. Behoudens de artikelen 

a/ per schadegeval en/of per verloren gegaan slot: een bedrag gelijk aan

gereguleerde tarief te betalen voor het desbetreffende slot voor zover dit be

contractueel jaar voorzie

b/ per 
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« Art. 71.  De aansprakelijkheid van partijen voor elk overlijden of licham

voortvloeien

elijke schade 

de uit hun nalatigheid of de nalatigheid van één van hun vertegenwoordigers is 

niet beperkt. » 

angaande de 

orden aan wat de CREG heeft uiteengezet in paragraaf 90 

dat indien de 

en of bankgaranties vraagt aan de netgebruiker, deze in 

verhouding moeten staan met het te verwachten factuurbedrag rekening houdende met de 

d dat de N.V. 

ngasterminal 

ne regel een 

uitzondering door de N.V. FLUXYS LNG wordt toegepast. Deze uitzondering bestaat erin dat 

t beschikken 

tingsysteem.  

 in artikel 93 

eeft gemaakt 

Daarbij komt 

e gaswet en 

en van elke 

r vervoersnet 

moet verlenen op basis van de vervoersnettarieven bedoeld in artikel 15/5, § 2, van de 

onderneming, 

kgarantie, zij 

en die geen 

aranderen, 

komt dat de 

vervoersonderneming, wanneer zij aan bepaalde netgebruikers wel een voorschot en/of een 

bankgarantie vraagt, aan deze netgebruikers kosten oplegt die de andere netgebruikers niet 

oplopen omwille van een criterium dat niet dezelfde voordelen biedt aan de 

vervoersonderneming, namelijk de effectief gegarandeerde betaling van de 

vervoersnettarieven. Door aan bepaalde netgebruikers wel een voorschot of bankgarantie te 

vragen, maakt zij voor hen de toegang tot haar vervoersnet moeilijker en duurder in 

93. De CREG stelt vast dat de aangepaste belangrijkste voorwaarden a

financiële garanties niet beantwo

van haar beslissing van 8 januari 2004. 

94. De CREG herhaalt dat in artikel 93 van de gedragscode wordt bepaald 

vervoersonderneming voorschott

contractueel bepaalde betalingstermijn.  

95. Uit de aangepaste belangrijkste voorwaarden moet worden vastgestel

FLUXYS LNG heeft geopteerd om van haar gebruikers van de methaa

bankgaranties te vragen, maar met dien verstande dat op deze algeme

een gebruiker van de methaangasterminal over geen bankgarantie moe

wanneer hij beantwoordt aan het door de N.V. FLUXYS LNG vooropgestelde ra

Dit selectiecriterium kan door de CREG niet worden aanvaard. Nergens staat

van de gedragscode vermeld dat wanneer de vervoersonderneming de keuze h

om bankgaranties te vragen, hierop uitzonderingen mogen worden toegepast. 

dat de vervoersonderneming zich op basis van artikel 15/5, §§ 1 en 3, van d

zoals uitgevoerd door onder andere de gedragscode, zich moet onthoud

discriminatie tussen haar netgebruikers en hen het recht van toegang tot haa

gaswet. Uit de combinatie van deze wettelijke bepalingen volgt dat de vervoers

indien zij beslist beroep te doen op de figuur van het voorschot en/of de ban

geen categorieën netgebruikers hiervan mag vrijstellen op basis van argument

rechtstreeks verband houden met wat een voorschot en een bankgarantie g

namelijk de garantie van een effectieve betaling van de factuur. Daarbij 

 
 42/71



vergelijking met de andere netgebruikers zonder dat het onderscheidingscriterium pertinent 

is. 

 met 76 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden 

96. Het door de N.V. FLUXYS LNG voorgestelde ratingsysteem verschilt bovendien ook 

l 93 van de 

ngasterminal 

betekent de 

id waarbij de 

drachtgever-

schuldenaar), tegen een vergoeding (commissie) er zich toe verbindt een derde (de 

begunstigde-schuldeiser) een bepaald bedrag op diens eerste verzoek of mits het 

e, zoals een 

legt aan de 

ankgarantie. 

Daartegenover staat wel dat de N.V. FLUXYS LNG van oordeel is dat de uitbreiding van de 

ico’s gedekt 

beschikbare 

 voorwaarde 

uw van een 

LNG ook de 

absolute garantie wil hebben dat haar facturen effectief betaald zullen worden. Daarom 

iële garanties 

ebruiker. De 

 op de contracten met een looptijd van minimum dertig 

dagen. De voorschotten worden toegepast op de contracten met een looptijd van minder dan 

een twintigtal 

gevolg, is het 

betalen van een voorschot de enige praktische mogelijke betalingsgarantie die kan worden 

toegestaan voor kortlopende contracten. 

98. Om dezelfde reden als gesteld in voorgaande paragraaf betreffende de dekking van 

het investeringsrisico, dient er ook voor gezorgd te worden dat de facturen volledig en niet 

gedeeltelijk worden gehonoreerd. Terzake stelt de CREG vast dat de N.V. FLUXYS LNG de 

De CREG kan de artikelen 73 tot en

om deze redenen dan ook niet goedkeuren. 

grondig van wat met een bankgarantie of voorschot, zoals bepaald in artike

gedragscode, wordt beoogd, met name vanwege de gebruiker van de methaa

een betalingsgarantie te bekomen. Het opeisen van een voorschot 

voorafbetaling van de te verwachten factuur. Een bankgarantie, is een zekerhe

garant (meestal de bank) op instructie en voor rekening van haar cliënt (de op

voorleggen van bepaalde documenten uit te betalen. Een solvabiliteitsgaranti

rating, biedt geen dergelijke absolute garantie dat betaling zal gebeuren.  

97. Het is juist dat artikel 93 van de gedragscode geen verplichting op

vervoersonderneming om beroep te doen op een voorschot en/of een b

methaangasterminal slechts haalbaar is indien de financiële investeringsris

worden door lange termijncontracten betreffende de volledige momenteel 

capaciteit op de methaangasterminal. De CREG aanvaardt deze bewering (op

dat dergelijke lange termijncontracten gepaard gaan met de effectieve uitbo

daadwerkelijke secundaire markt) en leidt hieruit af dat de N.V. FLUXYS 

opteren de voorlopige belangrijkste voorwaarden, die de CREG inzake financ

oplegt, voor het toepassen van voorschotten en bankgaranties voor elke netg

bankgaranties worden toegepast

dertig dagen. Het onderscheid is gebaseerd op het feit dat het gemiddeld 

dagen in beslag neemt alvorens een bankgarantie voorgelegd kan worden. Bij
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grootte van de bankgarantie, beperkt tot een bedrag van 1/6 van de jaarlijks te verwachten 

factuur, wat neerkomt op twee maanden.  

rijding van de 

 contractuele 

 binnen een 

termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de ontvangst door de schuldenaar van de factuur. De 

Deze termijn 

rbeeld op de 

nsten, wordt 

G 10 dagen 

ater, hetzij de 

15  van de eerste maand. De gebruiker van de methaangasterminal beschikt vervolgens 
de dag van de 

ard gaat met 

beuren op de 

etaald moet 

YS LNG van 

oordeel dat hun betalingstermijn 2 maanden bedraagt, hetzij 60 dagen. De CREG is van 

iet alleen de 

ze eveneens 

e eerste slot 

zien de tijdsduur van één slot 10 dagen bedraagt - einddatum 

verloop sinds 

+ 25 dagen), 

ijn voor de 

in functie van 

it te rekenen 

n ook in dat 

jaarlijks op de verjaardag van het afgesloten contract de bankgarantie herzien wordt in 

functie van het komende jaarcontract. Het volstaat dat de bankgarantie gesteld wordt 30 

kalenderdagen vóór de dag waarop het contract in werking treedt. Eisen dat de bankgarantie 

gesteld wordt bij de ondertekening van het contract legt immers een onnodige kost op aan 

de netgebruikers en houdt ook het gevaar in dat sommige netgebruikers langer dan andere 

Overeenkomstig artikel 4 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de best

betalingsachterstand bij handelstransacties, moet, behoudens andersluidende

bepalingen, de betaling tot vergoeding van een handelstransactie gebeuren

door de N.V. FLUXYS LNG voorziene betalingstermijn bedraagt 60 dagen. 

wordt door de N.V. FLUXYS verantwoord, door te stellen dat wanneer bijvoo

eerste dag van de eerste maand een slot, bestaande uit drie basisdie

genomineerd, het tijdsverloop tussen het lossen en herleveren van het LN

bedraagt. Facturatie van dit slot gebeurt door de N.V. FLUXYS LNG 5 dagen l
de

over een termijn van 25 dagen om deze factuur te betalen, zijnde tot de 10

tweede maand. Vervolgens stelt de N.V. FLUXYS LNG dat een slot steeds gepa

een aantal onzekerheden, zoals lending, waarvan de facturatie slechts kan ge

15de dag van de tweede maand. Daar deze factuur op haar beurt slechts b

worden ten laatste op de 10de dag van de derde maand, is de N.V. FLUX

oordeel dat dit niet volledig correct is, vermits in de tweede factuur n

onzekerheden of de correcties gefactureerd worden van de eerste slot, maar de

betrekking heeft op de tweede slot. Bijgevolg bedraagt de betalingstermijn van d

geen 2 maanden. Aange

waarop de diensten vanwege de N.V. FLUXYS LNG geleverd zijn - en het tijds

deze einddatum tot de betaling van de factuur 30 dagen bedraagt (5 dagen 

weerhoudt de CREG, bij gebrek aan andere informatie, deze betalingsterm

begroting van de bankgarantie. 

De bankgarantie bedraagt dan ook het gemiddelde maandbedrag berekend 

het totaal te verwachten factuurbedrag voor het komende contractsjaar, en d

vanaf de datum waarop het vervoerscontract in werking treedt. Dit houdt da
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een bankgarantie moeten stellen voor dezelfde dienst, aangezien niets verplicht dat er 

eenzelfde termijn verloopt tussen de ondertekening en de inwerkingtreding van het contract. 

drag van het 

et is immers 

 wijze worden 

bepaald omdat, wanneer bijvoorbeeld het betalen van een voorschot goedkoper zou zijn dan 

netgebruikers 

 contracten op te splitsen in contracten met een duurtijd van 

minder dan dertig dagen. Het voorschot dient te worden betaald ten laatste op de dag van 

99. Gelet op het voorgaande is de CREG van mening dat dit hoofdstuk niet op 

bevredigende wijze uitvoering geeft aan artikel 10, §2, 12°, van de gedragscode en beslist ze 

e voorlopige 

enblik en ten 

en over een 

bankgarantie bij een door de Commissie voor het Bank- Financies- en Verzekeringswezen 

(of van een gelijkaardig organisme van één der leden van de Europese Unie) ten belope van 

 inbegrepen) 

ractjaar voor 

zover dit contract niet minder dan dertig (30) dagen te lopen heeft. 

oor zover dit 

contract minder dan dertig (30) dagen te lopen heeft, zal de gebruiker van de 

methaangasterminal ieder jaar het bewijs leveren aan Fluxys LNG dat de financiële instelling 

ntwoordt aan 

de criteria opgesomd in §1 hierboven, de duur van de bankgarantie heeft verlengd en het 

 het gemiddeld maandelijks bedrag (BTW inbegrepen) 

berekend op het totale aantal te verwachten facturen voor het komende contractjaar. »  

« Art. 73.  Voor een terminallingcontract met een duur van minder dan dertig (30) dagen 

zal de gebruiker van de methaangasterminal aan Fluxys LNG, ten laatste op de dag van de 

aanvang van de dienstverlening, het te voorziene factuurbedrag (BTW inbegrepen) van het 

desbetreffende terminallingcontract betalen. » 

Voor contracten met een looptijd van minder dan dertig dagen, zal het be

voorschot gelijk zijn aan het factuurbedrag dat in dit contract bedongen werd. H

nodig dat het bedrag van de bankgarantie en dat van het voorschot op gelijke

het stellen van een bankgarantie, het wel eens kan gebeuren dat sommige 

erin slagen om hun langlopende

het aanvatten van de dienstverlening. 

de artikelen 72 tot en met 75 in hun huidige vorm te verwerpen en de volgend

belangrijkste voorwaarden op te leggen : 

« Art. 72.  §1 De gebruiker van de methaangasterminal moet op ieder og

laatste dertig (30) dagen voor de aanvang van de dienstverlening, beschikk

een bedrag minstens gelijk aan het gemiddeld maandelijks bedrag (BTW

berekend op het totale aantal te verwachten facturen voor het komende cont

§2 Ten laatste op de verjaardag van het lopende terminallingcontract en v

die de bankgarantie heeft uitgegeven of een andere financiële instelling die bea

bedrag heeft aangepast in functie van
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« Art. 74.  Wanneer de gebruiker van de methaangasterminal niet meer vo

vereisten gesteld in artikel 72, moet hij, op straffe van een contractuele fout

hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen per aangetekend schrijven. De geb

methaangasterminal beschikt over twintig (20) bankdagen om aan Fluxys LN

voor te leggen van een nieuwe bankgarantie die beantwoordt aan de vereiste

ldoet aan de 

, Fluxys LNG 

ruiker van de 

G het bewijs 

n van artikel 

72. Na het verstrijken van de twintig (20) bankdagen en bij gebreke aan een nieuwe 

pgeschort. » 

et verstrijken 

ngasterminal 

ng, zal Fluxys 

 LNG beroep 

doet op de bankgarantie, zal de gebruiker van de methaangasterminal binnen de twintig (20) 

daan op de 

arantie heeft 

de bankgarantie heeft teruggebracht op het niveau bepaald in 

artikel 72 of een nieuwe bankgarantie heeft vastgezet die voldoet aan de gestelde 

tomatisch en 

rt. » 

t waaronder 

bankgarantie, zal het terminallingcontract automatisch en van rechtswege zijn o

« Art. 75.  Bij gebreke aan betaling van de facturen na vervaldatum en na h

van veertien (14) kalenderdagen na ontvangst door de gebruiker van de methaa

van een door Fluxys LNG per aangetekend schrijven verstuurde ingebrekestelli

LNG gerechtigd zijn om beroep te doen op de bankgarantie. Wanneer Fluxys

bankdagen, te rekenen vanaf de dag waarop Fluxys LNG beroep heeft ge

bankgarantie, het bewijs moeten voorleggen dat de bankinstelling die de bankg

uitgegeven het bedrag van 

voorwaarden van artikel 72. Bij gebreke hieraan, zal het terminallingcontract au

van rechtswege zijn opgescho

 

Hoofdstuk XIII – Voorwaarden betreffende de opzegging van een contrac

gebeurlijke schadevergoedingen 

 

etreffende de 

e paragrafen 

 

lde duur zijn 

ngezien een 

terminallingcontract steeds afgesloten wordt voor een bepaalde duur en bijgevolg, volgens 

het gemeen recht, in principe niet vroegtijdig kan worden opgezegd dan tenzij de wet het 

uitdrukkelijk toelaat, wordt in de rechtspraak algemeen aanvaard dat de contractspartij die 

het contract opzegt een schadevergoeding dient te betalen gelijk aan de nog te vervallen 

termijnen. De opzegging treedt onmiddellijk in werking op de datum van verzending van een 

aangetekend schrijven. In de aangepaste belangrijkste voorwaarden werd geen enkele 

opzegtermijn voorzien. Tot slot, laat de CREG ook gelden dat wanneer een netgebruiker wil 

100. De CREG stelt vast dat de aangepaste belangrijkste voorwaarden b

opzegging beantwoorden aan de opmerkingen geformuleerd door de CREG in d

22, punt e, en 91 tot en met 99 van haar beslissing van 8 januari 2004. 

101. De schadevergoedingen voorzien in artikel 76 van de aangepaste belangrijkste

voorwaarden bij vroegtijdige opzegging van het terminallingcontract van bepaa

voor de CREG niet overdreven en niet strijdig met de openbare orde. Aa
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vermijden bloot gesteld te worden aan de gestelde schadevergoedingen bij opzegging, hij 

steeds gebruik kan maken van de rechtsfiguur van contractsoverdracht met bevrijding zoals 

voorzien in de artikelen 34 en volgende van de aangepaste belangrijkste voorwaarden. 

bevredigende 

gedragscode en beslist ze de artikels 

waaruit het is samengesteld in hun huidige vorm goed te keuren. 

 
ng, beslist de 

CREG, met toepassing van artikel 11, tweede lid, van de gedragscode, de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot de methaangasterminal van Zeebrugge van 

e versie en 

n : 

regels » en 

t in paragraaf 

ii. de definitie van de term « Nuttig volume », om de redenen uiteengezet in paragraaf 36 van 

sing gegeven 

definitie oplegt als voorlopige belangrijkste voorwaarden voor een hernieuwbare duur van 

iii. de artikelen 7, ii, 11, ii, 18, 25, 26, 39, 40, 41, 43 tot 46, 52, 4°, 66 tot en met 71 en 72 tot 

en met 75 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden om de redenen uiteengezet in de 

 en 93 tot en 

met 98 van deze beslissing, in de plaats waarvan ze de artikelen vermeld in de paragrafen 

46, 50, 56, 65, 69, 71, 75, 80, 92 en 99 van deze beslissing oplegt als voorlopige 

Om de redenen uiteengezet in paragraaf 58 van deze beslissing, beslist de CREG een 

artikel 35bis in te lassen zoals geformuleerd in paragraaf 60 van deze beslissing, als 

voorlopige belangrijkste voorwaarden voor een hernieuwbare duur van zes maanden. 

Om de redenen uiteengezet in paragraaf 7 van deze beslissing, keurt de CREG de artikelen 

4, 6, 15, i, 20, vi en xi, 24, ii, 55 en 59 van de Nederlandse versie van de aangepaste 

102. Gelet op het voorgaande is de CREG van mening dat dit hoofdstuk op 

wijze uitvoering geeft aan artikel 10, §2, 13°, van de 

 

III. BESLUIT 

103. Op grond van de redenen uiteengezet in deel II en III van deze beslissi

de N.V. FLUXYS LNG, ingediend bij de CREG op 23 maart 2004 voor de Frans

op 26 maart 2004 voor de Nederlandse versie, goed te keuren, met afwijzing va

i. de definities « Overbrenging in België », « Capaciteitstoewijzings

« Vervoersonderneming », die de CREG schrapt om de redenen uiteengeze

35 van deze beslissing; 

deze beslissing, in de plaats waarvan ze de in paragraaf 37 van deze beslis

zes maanden; 

paragrafen 44, 48, 54, 55, 64, 67, 70, 72 tot en met 74, 78, 86 tot en met 91

belangrijkste voorwaarden voor een hernieuwbare duur van zes maanden; 

 
 47/71



belangrijkste voorwaarden goed en verbetert ze de vertaalfouten zoals vermeld in de 

Nederlandse versie van de bijlage van deze beslissing. 

in toepassing 

XYS LNG de 

belangrijkste 

voorwaarden zullen rekening moeten houden met de opmerkingen die de CREG in deze 

De aangepaste en opgelegde belangrijkste voorwaarden die uit deze beslissing voortvloeien, 

worden in bijlage toegevoegd. 

 

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

Jean-Paul PINON 
Directeur – Directie voor de technische 
werking van de aardgasmarkt 

Christine VANDERVEEREN
Voorzitter van het Directiecomité

Directeur – Directie voor marktcontentieux
 

In het kader van de hernieuwing van de voorlopige belangrijkste voorwaarden 

van artikel 11, vierde lid, van de gedragscode, verzoekt de CREG de N.V. FLU

belangrijkste voorwaarden ten laatste tegen 17 juni 2004 in te dienen. Deze 

beslissing gemaakt heeft. 
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BIJLAGE 
 

DEFINITIES 

rgassings
  

ethaangasterminal die in een slot is 
opgenomen. 

f 
bufferopslag 

l beschikt over 
bufferopslag (basisopslag) die in een slot is opgenomen. 

Beschikbaar volume e dat nog beschikbaar is 

e kan worden 
 

Calorische 
bovenwaarde (CBW

tstaat door de 
even tot een 

te druk van 
aat bij dezelfde temperatuur en onder 

ucten gekoeld 
e verbranding 

gevormde water in vloeibare toestand condenseert en de 
terdamp bevatten als het 

Capaciteitstoewijzin ys LNG van beschikbare capaciteit aan de 
 

 t en het Gas. 

f gasdag okale tijd) en eindigt om 
06.00 uur (lokale tijd) de daaropvolgende dag, waarbij deze periode 23, 

Eigen gebruik of e as dat door Fluxys LNG voor de uitoefening van zijn 
de verliezen. 

s schreven in het 
: BE 402.954.628) 

 België. 
88 (BTW: BE 

eitsvereist rdgas. 

Gaswet tige producten 
en andere door middel van leidingen, zoals gewijzigd. 

e 
methaangastermina

gcontract heeft 
. Het onderscheid tussen dit begrip en het begrip “netgebruiker” 

is dat dit laatste verwijst naar iedere natuurlijke of rechtspersoon die gas 
levert aan of afneemt van een net (zie de Gaswet). 

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.  

 

Basisherve
capaciteit

- Hervergassingscapaciteit van de m

Basisopslag o LNG-opslagdienst die in een slot is opgenomen. 

Basisopslagduur Periode waarin een gebruiker van de methaangastermina

 Niet-toegewezen deel van het bruikbare volum
voor de gebruikers van de methaangasterminal. 

Maximaal LNG-volume dat in de LNG-installatie 
opgeslagen voor de gebruikers van de methaangasterminal.

) 
Hoeveelheid warmte, uitgedrukt in megajoule, die on
volledige verbranding van 1 m3(n) aardgas opgedr
temperatuur van 25 graden Celsius en onder een absolu
1,01325 bar met luchtoverm

Bruikbaar volum

dezelfde druk als het aardgas wanneer de verbrandingsprod
worden tot 25 graden Celsius en wanneer het door d

verbrandingsproducten dezelfde totale massa wa
aardgas en de lucht vóór de verbranding. 

g Toewijzing door Flux
aanvragers overeenkomstig de capaciteitstoewijzingsregels.

Commissie voor de Regulering van de ElektriciteiCREG

Dag o Periode die elke dag begint om 06.00 uur (l

24 of 25 uur telt, al naar het geval. 

igen Aardg
verbruik werkzaamheden wordt verbruikt, met inbegrip van 

Fluxy Fluxys NV/SA, Kunstlaan 31, 1040 Brussel, België. Inge
handelsregister van Brussel: 34.991 (BTW

Fluxys LNG Fluxys LNG NV/SA, Guimardstraat 4, 1040 Brussel –
Ingeschreven in het handelsregister van Brussel: 462.6
426.047.853) 

Gaskwalit e De vereisten met betrekking tot de samenstelling van het aa

Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasach

Gebruiker van d
l 

Elke natuurlijke of rechtspersoon die een terminallin
gesloten
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Leveringsvergunnin de vergunning. 

aardgas. 

  van een schip is gepland. 

-1 aand M. 

Methaangastermina n beheerd. 

Nuttig volume kan worden 
sterminal, de 
ar wettelijke 

edkeuring
ocedure (Ship Appr
Procedure) 

leggen bij de 
f het schip in 
erminal. 

Koninklijk besluit van 15 april 2002 betreffende de algemene 
de tarieven en 

g van de aardgasvervoersondernemingen actief op het 

allingcontrac  en een gebruiker van de 
 diensten voor 

ethaangasterminal. 

voor zijn schip mag 

kan worden 

Verschil van de 
algemene energiebal

an de uitgang 
inal toegewezen gashoeveelheden, het eigen 

s deze periode 
aan het einde van de periode in de 

methaangasterminal is opgeslagen, en (ii) de som van de aan de ingang 
van de methaangasterminal toegewezen gashoeveelheden en de 
energiehoeveelheid die bij het begin van de periode in de 
methaangasterminal is opgeslagen. 

Voor definities die niet hierboven aan bod komen, verwijst Fluxys LNG naar de definities in de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, inzonderheid in de Gaswet. 

g De in artikel 15/3 van de Gaswet bedoel

LNG Liquified Natural Gas of vloeibaar gemaakt 

Maand M Maand waarin de aankomst

Maand M Maand voorafgaand aan de m

Maand M-2 Maand voorafgaand aan de maand M-1. 

l LNG-installaties die in Zeebrugge door Fluxys LNG worde

Maximaal LNG-volume dat in de LNG-installatie 
opgeslagen voor de gebruikers van de methaanga
operationele behoeften van Fluxys LNG en ha
verplichtingen. 

Scheepsgo spr
oval 

Procedure die elk schip moet volgen alvorens aan te 
methaangasterminal en die tot doel heeft na te gaan o
overeenstemming is met de installaties van de methaangast

Tariefbesluit 
tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake 
de boekhoudin
Belgisch grondgebied. 

t Bindend contract tussen Fluxys LNGTermin
methaangasterminal met betrekking tot het verstrekken van
de m

Tijdvenster 
aankomst 

Totaal volume 

Tijdvak waarin de gebruiker van de methaangasterminal 
aanleggen om LNG te lossen in de methaangasterminal. 

Maximaal LNG-volume dat in de LNG-installatie 
opgeslagen. 

ans 
Verschil in een gegeven periode tussen (i) de som van de a
van de methaangasterm

van de 
methaangasterminal 

verbruik (daaronder mede inbegrepen de verliezen) tijden
en de energiehoeveelheid die 
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HOOFDSTUK I – Berekeningsmethode van de bruikbare en beschikbare capaciteit 

Art.  De capaciteit van de methaangasterminal wordt gekenmerkt door: 

it; 

; 

- de LNG-hervergassingscapaciteit. 

 

In overeenstemming met het bepaalde in hoofdstuk 4, afdeling 2 van de gedragscode worden 
de installaties van Fluxy netsite van Fluxys LNG. 
 

oor de totale 
gasterminal als 

o

 

Art. 3. Los beschouwd van het opslagvolume en de hervergassingscapaciteit wordt de 
ontvangstcapaciteit van de steiger van de methaangasterminal gekenmerkt door de 
theoretische maximale ontvangstfrequentie van schepen en door de omvang van de schepen: 

i. frequentie: de theoretische maximale ontvangstfrequentie van de steiger is één schip 
iedere drie getijden. Deze theoretische maximale frequentie houdt rekening met de 
maritieme toegangsvoorwaarden tot de haven en met de benodigde tijd voor het 

 
1.

- de ontvangstcapacite

- het LNG-opslagvolume en

 

2

22 
3

1. Ontvangst: steiger  
2. Opslag: LNG-tanks 

ng 1 3. Uitzending: hervergassi
 

s LNG beschreven op de inter

Art. 2. Fluxys LNG geeft in zijn indicatief vervoersprogramma de waarden v
capaciteit, de nuttige capaciteit en de bruikbare capaciteit van de methaan
bed eld in afdeling 1 tot 3 van dit hoofdstuk. 

Afdeling 1 – Ontvangstcapaciteit 
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aanleggen en lossen van het schip, dit is een piekcapaciteit die niet permanent kan 

ii. ip Approval 
angasterminal 

keuringsprocedure is gevoegd bij het terminallingcontract 
en opgenomen in de netwerkcode. 

 

Art. 4. Het onderstaande schema geeft de verschillende opslagvolumes en de aanduiding 
ervan. 

worden aangehouden. 

omvang: alleen de schepen die de scheepsgoedkeuringsprocedure (Sh
Procedure) met succes hebben uitgevoerd, mogen bij de metha
aanleggen. De scheepsgoed

Afdeling 2 – Opslagvolume in de methaangasterminal 
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n

Vo
lu
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e

be va hi
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Vo
lu

op
e

be va hi
el

 
 

Art. e van de methaangasterminal komt overeen met de fysieke 
in d 

Art. r het verschil 
tussen h

e van de hiel (volume dat niet onder normale exploitatieomstandigheden 
n) en,  

i)  kan worden 
en gevuld om 
te houden). 

Art. 7. Het bruikbare opslagvolume in de methaangasterminal wordt bepaald door het 
verschil tussen  

(i) het nuttige opslagvolume en, 

(ii) het opslagvolume voor de operationele behoeften van Fluxys LNG rekening 
houdend met haar wettelijke verplichtingen en met haar samenwerkingsakkoorden 
met de andere vervoersondernemingen voor zover ze zijn goedgekeurd door de 
CREG, teneinde de integriteit van vervoersnetten in België zeker te stellen. 

5. Het totale opslagvolum
hou van de LNG-opslagtanks in de methaangasterminal. 

6. Het nuttige opslagvolume in de methaangasterminal wordt bepaald doo
et totale volume en, 

(i) het volum
kan worden afgenome

(i het dood volume dat onder normale exploitatieomstandigheden niet
gevuld (volume boven het alarmniveau en volume dat niet kan word
de LNG-circulatie tussen de verschillende LNG-opslagtanks in stand 
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Art. 8. Het beschikbare volume op een gegeven ogenblik is het deel v
toegewezen

an het niet-
 bruikbare volume dat nog voor de gebruikers van de methaangasterminal 

beschikbaar is. 

 

 

 De begrippen bruikbare capaciteit, beschikbare capaciteit en operationele capaciteit 
worden ingevoerd door de gedragscode. Deze capaciteiten worden hieronder schematisch 
voorgesteld: 

 
Art. De totale hervergassingscapaciteit van de methaangasterminal wordt bepaald 

door de hn ing houdend 
met de technis assingsdienst 
te verhogen. 

Art. 11. De bruikbare hervergassingscapaciteit wordt bepaald door het verschil tussen  

van Fluxys 
 en met haar 
mingen voor 

zover ze zijn goedgekeurd door de CREG, teneinde de integriteit van 
vervoersnetten in België zeker te stellen. 

Fluxys LNG bepaalt het gedeelte van de bruikbare hervergassingscapaciteit dat in de vorm van 
vaste hervergassingscapaciteit wordt gecommercialiseerd, rekening houdend met de verwachte 
beschikbaarheid van de capaciteiten in kwestie. Bovendien kan een deel van de 
hervergassingscapaciteit onderbreekbaar zijn voor de operationele behoeften van Fluxys LNG 
rekening houdend met zijn wettelijke verplichtingen en met zijn samenwerkingsakkoorden 

Afdeling 3 – Hervergassingscapaciteit van de methaangasterminal

Art. 9.

 
TO

TA
LE

 C
A

PA
C

IT
EI
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B

R
U
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B

A
R

E 
C

A
PA

C
IT

EI
T 

(*
) 

 
BESCHIKBARE

CAPACITEIT 

(*) in voorkomend geval daaronder mede inbegrepen de onderbreekbaar gemaakte capaciteit voor de operationele 
behoeften van het vervoersnet 

Vast capaciteit 
operationele 
behoeften net 

NIET-
GENOMINEERDE 
CAPACITEIT 

BESCHIK-
BARE 
 
OPERA-
TIONELE 
 
CAPACITEIT 
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10. 
 tec ische eigenschappen van de LNG-hervergassingsinstallaties reken

che reservecapaciteiten met als doel de continuïteit van de herverg

(i) de totale hervergassingscapaciteit en, 

(ii) de hervergassingscapaciteit voor de operationele behoeften 
LNG rekening houdend met haar wettelijke verplichtingen
samenwerkingsakkoorden met de andere vervoersonderne
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met de andere vervoersondernemingen teneinde de integriteit van de vervoersnetten in België 
s

inal op een 
e bruikbare 
citeit van de 
ezen. 

ige toestand) 
 de nodige vergunningen zijn verkregen, een dienst die de 

mogelijkheid biedt om tankwagens en schepen (bijvoorbeeld voor cool-down) te laden met 
LNG in de 

aal theoretisch aantal slots 

Art. 14. Fluxys LNG bepaalt in zijn indicatief vervoersprogramma de inhoud van de slot-
dienst, en in h ij

r voor aankomst, lossen en vertrek (afvaart) 

en duurtijd 

it). 

maximaal theoretisch aantal slots per jaar te bepalen, moeten de 
b rki paciteit, het opslagvolume en de 

t. 

kende van de 

Beperkingen in verband met de ontvangstcapaciteit: 

rden bereikt, is 
 in Art. 3(i), en wordt 

bepaald door F  als voorzichtige en redelijke operator rekening houdend met de 
gangbare  gebruiken en gewoont een in de LNG sector worden bekend en 
nageleefd
 
Het maximaal theoretisch aantal slots dat de steiger per jaar kan ontvangen, hangt af van de 
permanente ontvangstfrequentie van de steiger, op basis van de onderstaande tabel: 

retisch aantal 

zeker te tellen. 

Art. 12. De beschikbare hervergassingscapaciteit van de methaangasterm
gegeven ogenblik wordt bepaald door het verschil tussen (i) d
hervergassingscapaciteit van de methaangasterminal en (ii) de hervergassingscapa
methaangasterminal die al aan de gebruikers van de methaangasterminal is toegew

Art. 13. Naast de LNG-hervergassingscapaciteit (uitzending in gasvorm
biedt Fluxys LNG, mits

methaangasterminal. 

 

Afdeling 4 – Bepaling van het maxim

et b zonder de voorwaarden met betrekking tot  

i. de duur van het tijdvenste
van het schip; 

ii. de bufferopslag (basisopslag): volume, profiel 
(basisopslagduur) van deze opslag; 

iii. de hervergassingscapaciteit (basishervergassingscapacite

Art. 15. Om het 
epe ngen in verband met de ontvangstca

hervergassingscapaciteit worden gecombineerd met het dienstenaanbod in een slo

Het maximaal theoretisch aantal slots per jaar wordt bepaald door de meest beper
volgende drie beperkingen: 

(i) 
De ontvangstfrequentie van de schepen die permanent op de steiger kan wo
kleiner dan de maximale theoretische ontvangstfrequentie als bedoeld

luxys LNG,
es die algem

. 

Permanente Maximaal theo
ontvangstfrequentie slots per jaar 

1 schip per 4 getijden 176 
1 schip per 5 getijden 141 
1 schip per 6 getijden 117 

 

(ii) Beperkingen in verband met de hervergassingscapaciteit:  

Het maximale jaarvolume dat in de methaangasterminal aanvaard kan worden, wordt op basis 
van de bruikbare vaste hervergassingscapaciteit bepaald door de volgende formule:  
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uur087itgscapacitehervergasvasteBruikbarejaarvolumeMaximaal 6sin__ ×
=  

ciënteitscoëffiflexibilit

De flexibiliteitscoëfficiënt houdt rekening met de benuttingsgraad van de vaste 
modulatiebehoeften van de gebruikers van 

capaciteit, de 
de methaangasterminal en de beschikbaarheid van 

e van een veronderstelde waarde voor de standaardomvang van de schepen, kan het 
jaarvolume worden vertaald in een maximaal theoretisch aantal slots dat elk jaar kan worden 
ontvangen: 

de installaties (gepland en niet-gepland onderhoud). 

Uitgaand

jaarvolumeaximaal _
pmvang_schiStandaardo

(iii) Beperkingen in verband met het opslagvolume: 

MslotstalMaximumaan _ =  

Het maximaal theoretisch aantal slots per jaar, rekening houdend met het opslagvolume in de 
methaangasterminal dat voor het aanbod van slot-diensten is bestemd, wordt bepaald op basis 
van de volgende formule: 

( )
Dbasis

VbasisslotstalMaximumaan 36512 ×−×
=  

Waarbij  

- Vbasis = opslagvolume in de methaangasterminal bestemd voor het aanbod van 
slot-diensten, uitgedrukt als veelvoud van de omvang van de schepen waarvoor 

 

A stemming met Art. 
1 erminderd rekening 
houdend met de volgende beperkingen en is bepaald in het indicatief vervoersplan van Fluxys 
L G

•  methaangasterminal, 
inzonderheid op de kosten van de geïntegreerde LNG-keten van deze gebruikers;  

• de planningsbeperkingen in verband met de productie en het vervoer van LNG; 

• de flexibiliteitsbehoeften en beschikbaarheidswaarborgen voor de ontvangstinstallaties 
die door de gebruikers van de methaangasterminal worden gevraagd; 

• de toevallige en onvoorziene omstandigheden in verband met het zeevervoer; 

• de vaartijd tussen de laadhaven en de methaangasterminal van Fluxys LNG. 

de slot-dienst wordt bepaald; 

- Dbasis = basisopslagduur (in aantal dagen) per slot. 

rt. 16. Het maximaal theoretisch aantal slots per jaar, dat in overeen
5 is berekend, wordt ter informatie opgegeven. Dit aantal wordt v

N  :  

 de gevolgen van het aantal slots op de gebruikers van de
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Berekeningsmethode voor de nieHOOFDSTUK II – t-gebruikte capaciteit als bedoeld in 
artikel 47, § 2 van de gedragscode  

17. Fluxys LNG stelt een register van de capaciteitsbenutting van de 
m h  de volgende 
gege

i. het aantal slots dat elke maand door de gebruiker van de methaangasterminal wordt 
(iii) van de onderhavige belangrijkste 

ii.

iii. iet door de gebruiker 
ze slots zijn

over Fluxys LNG deze redenen kent). De slots die me
eerd. 

iv. de aan de gebruiker van de methaangasterminal toegewezen (en niet-onderbroken) 

 en het dagelijks totaal van de op uurbasis genomineerde 
assingscapaciteiten. 

esteld. Het is 
vertrouwelijk en kan enkel g  door de CREG en de betrokken gebruiker 

e

 artikel 47, § 

LNG toegepaste berekeningsmethode geeft de 
c ac registers als 
o c niet-gebruikte 
capaciteit is te beschouwen als een voorafgaande analyse die de CREG kan aanwenden om de 

 

A voor elke gebruiker van de 
h

i. slots gedeeld
aarlijks rech

ii. de maandelijkse benuttingsgraad van de slots, zijnde het aantal gebruikte slots 
gedeeld door het aantal op maandbasis genomineerde slots; 

iii. de met toepassing van Art. 31 (vii) geboekte slots; 

iv. de dagelijkse benuttingsgraad van de hervergassingscapaciteiten (maximum en 
dagelijks totaal van de genomineerde hervergassingscapaciteit gedeeld door de 
onderschreven totale (en niet-onderbroken) hervergassingscapaciteit); 

 

Afdeling 1: Registers van de toegewezen capaciteitsbenutting 

Art. 
et aangasterminal op, met voor elke gebruiker van de methaangasterminal

vens: 

genomineerd in overeenstemming met Art. 31 
voorwaarden; 

 de losdatums van de schepen en de geloste hoeveelheden; 

 de in overeenstemming met Art. 31 (iii) genomineerde slots die n
 

t 
van de methaangasterminal zijn benut en de redenen waarom de
overgeslagen (voor z
toepassing van Art. 31 (vii) worden geboekt, worden duidelijk geïdentific

hervergassingscapaciteit; en 

v. het maximum
herverg

Art. 18. Het in Art. 17 bedoelde register wordt in elektronische vorm opg
eraadpleegd worden

van de m thaangasterminal. 

 

Afdeling 2: Berekeningsmethode voor de niet-gebruikte capaciteit als bedoeld in
2 van de gedragscode  

Art. 19. De door Fluxys 
ap iteitsbenutting in het verleden weer en berust op de gegevens in de 
ms hreven in de vorige afdeling. De berekening door Fluxys LNG van de 

maatregelen die in artikel 48, § 3 van de gedragscode voorzien zijn uit te oefenen.

rt. 20. In de berekeningsmethode wordt 
met aangasterminal rekening gehouden met:  

 
t 

 de jaarlijkse benuttingsgraad van de slots, zijnde het aantal gebruikte 
door het aantal slots waarop de gebruiker op grond van overeenkomst j
heeft;  
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v. n de relevante invloedsfactoren 

vi.  kader van bevoorradings- en/of 

i. verdrager; 

i. t wordt aangeboden, in overeenstemming met 
het bepaalde in artikel 47, § 2, 3° van de gedragscode; 

.

x. en diensten; 

xi. gevens die door de gebruiker van de 
methaangasterminal kenbaar worden gemaakt. 

HOOF rbreekbare 

Art. 21. teit: 

apaciteit (nog niet door Fluxys LNG toegewezen). In 
dit hoofdstuk wordt beschreven welke 

toewijzingsprincipes Fluxys LNG toepast om deze capaciteit toe te wijzen; 

b) van de ethaangasterminal 

 van deze 
re markt wordt aangeboden (zie Art. 31); 

el 48 van de 
fdeling 3 van

derbreekbare 
citeit komen ter sprake in afdeling 4. 

n de schepen 
heepsgoedkeuringsprocedure (Ship Approval Procedure) met succes hebben 

uitgevoerd, toestemming om aan te leggen in de methaangasterminal. 

Art. 23. Om toegang te krijgen tot de installaties van Fluxys LNG, moet elke aanvrager 
een toegangsaanvraag indienen bij Fluxys LNG met inachtneming van de gedragscode, 
hoofdstuk 3, afdeling 2. 

De toegangsprocedure komt overeen met de voorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van de 
gedragscode. 

 de operationele beschikbaarheid van de installaties e
van buitenaf (bijvoorbeeld sluiting van de haven van Zeebrugge); 

 de toegewezen vaste capaciteit in het
leveringscontracten waarvan Fluxys LNG kennis draagt; 

vi  de in voorkomend geval overgedragen capaciteit met bevrijding van de o

vii  de capaciteit die op de secundaire mark

ix  de verplichtingen van openbare dienstverlening; 

 de eigenschappen van de onderschrev

de rechtvaardigingen en relevante ge

 

 

DSTUK III – Regels voor capaciteitstoewijzing en manier waarop onde
capaciteit wordt voorgesteld 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten capaci

a) de beschikbare c
afdeling 1 en 2 van 

de capaciteit die Fluxys LNG aan een gebruiker  m

 

heeft toegewezen en die  

i. door deze gebruiker wordt benut; 

ii. door deze gebruiker of door Fluxys LNG voor rekening
gebruiker op de secundai

iii. is vrijgegeven met toepassing van het bepaalde in artik
gedragscode. Deze capaciteit wordt toegewezen conform a
dit hoofdstuk . 

De specifieke principes betreffende de toewijzing van on
hervergassingscapa

Art. 22. Ongeacht de markt waarop de capaciteit is verworven, krijgen allee
die de sc
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Afdeling 1: Capaciteitstoewijzing van de methaangasterminal door verkoopzitting 

 transparante 
verkoopzitting (Open Season) die voor iedereen toegankelijk is. Hierbij wordt de volgende 
p ce

i.  wordt 
ers en op de internetsite van Fluxys LNG; 

de procedure en ondertekenen een 

i.

iv.

v.
zijn investeringsprogramma, worden niet-dicriminerende en 

st om de capaciteit onder de aanvragers te 
v rden door de 

vi. de partijen ondertekenen terminallingcontracten. 

oopzitting als 
bedoeld in artikel 24, wordt toegewezen zoals bepaald in afdeling 2 en dit tot een nieuwe 
verkoopzitting wordt georganiseerd.  

Afdeling 2: Toewijzing van capaciteit die niet is toegewezen na de verkoopzitting als bedoeld 

Art. 26. De capaciteit die niet werd toegewezen in het kader van een verkoopzitting als 
in rst Served. 

Afdeling 3: Toewijzing van vrijgegeven capaciteit met toepassing van het bepaalde in artikel 

Art. 27. De toewijzing vindt plaats tot het beloop van de vrijgegeven capaciteit aan de 
werkelijk zal 
e. 

re 

Art. 28. In artikel 8, tweede lid van de gedragscode is het volgende bepaald: de 
vervoersonderneming biedt op de primaire markt elke dag voor de daaropvolgende 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 moeten toepassen. Deze termijn is niet verstreken en het systeem is niet 
beschikbaar op de datum dat het onderhavige document wordt ingediend. 

Art. 24. De capaciteit van de methaangasterminal wordt toegewezen via een

ro dure nageleefd : 

 aan de kandidaat-actoren wordt een informatienota verstuurd; dit memorandum
gepubliceerd in de p

ii. de belanghebbende partijen nemen deel aan 
geheimhoudingsakkoord; 

ii  de partijen knopen onderhandelingen aan met Fluxys LNG; 

 de partijen ondertekenen voorwaardelijke akkoorden; 

 als de gevraagde capaciteit groter is dan het aanbod van Fluxys LNG rekening 
houdend met 
transparante voorrangscriteria toegepa
erdelen. Deze criteria hangen af van de marktvoorwaarden en wo

CREG goedgekeurd; 

Art. 25. De capaciteit die niet werd toegewezen in het kader van een verk

 

in afdeling 1 

bedoeld  afdeling 1, wordt toegewezen volgens het principe First Committed Fi

 

48 van de gedragscode 

aanvrager die heeft aangetoond dat hij de gevraagde nieuwe capaciteit daad
gebruiken met inachtneming van het bepaalde in artikel 48 § 2 van de gedragscod

 
Afdeling 4: Specifieke principes voor de toewijzing van onderbreekba

hervergassingscapaciteit 
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Art. 29. Er bestaan geen specifieke regels voor toewijzing van on

hervergassingscapaciteit, met uitzondering van onderbreekbare cap
derbreekbare 

aciteit die met toepassing 
van het bepaalde in artikel 8, § 2 van de gedragscode wordt gecommercialiseerd. 
 
 
 

 HOOFDSTUK IV – Regels betreffende de verhandelbaarheid van de capaciteit van de 
methaangasterminal en de manier waarop deze regels in de vervoersovereenkomsten worden 

 de door hem 
onderschreven capaciteit over te dragen. 

Ar iging van de 
secund

i. Voor de periode voorafgaand aan de eerste dag van maand M-2, onverminderd het 
e bijzondere 

maa rt er evenwel 
aan dat in de gedragscode het volgende is bepaald:  

2° biedt de 
t nodig heeft 
 markt”; 

 capaciteit en 
el 24 bestaat, of indien de netgebruiker 

nformeert de 
 wijzigt, de 
t aanbod. De 
anbod van de 

iker van de 
t te verkopen 

an de 
anaf 20 dagen vóór de begindatum van het slot, mag de 

it een slot is 

iii. ker van de 
methaangasterminal het aantal slots dat hij voor de maand M plant. Vóór de 20e dag 
van de maand M-2 duidt de gebruiker van de methaangasterminal de datums van de 
door hem genomineerde slots aan.  

iv. Uiterlijk op de eerste dag van de maand M-2 is de gebruiker van de 
methaangasterminal verplicht Fluxys LNG in kennis te stellen van de slots die hij 
niet van plan is te gebruiken. Met deze kennisgeving geeft de gebruiker van de 
methaangasterminal Fluxys LNG toestemming om de capaciteiten van het slot in 

                                                

vastgelegd 
 

Art. 30. De gebruiker van de methaangasterminal heeft de mogelijkheid om

t. 31. Aansluitend op zijn beleid inzake congestiebeheer en vereenvoud
aire markt past Fluxys LNG de volgende voorschriften toe3: 

gestelde sub litt. (ii) van dit artikel, treft Fluxys LNG geen enkel
tregel ten aanzien van de secundaire markt. Fluxys LNG herinne

o artikel 46 tweede lid: “Onverminderd artikel 10, § 2 1
netgebruiker de toegewezen vaste capaciteit die hij tijdelijk nie
of die hij permanent niet meer nodig heeft aan op de secundaire

o artikel 46 derde lid: “In het geval er geen openbare beurs voor
flexibiliteit, zoals bedoeld in artik
zijn capaciteit niet wenst aan te bieden via deze beurs, i
netgebruiker telkens hij een aanbod doet of een aanbod
vervoersonderneming over de hoeveelheid en de prijs van he
vervoersonderneming publiceert dit aanbod samen met het a
primaire markt zoals bepaald in artikel 34.” 

ii. Meer dan 20 dagen vóór de begindatum van het slot, is het de gebru
methaangasterminal enkel toegestaan zijn slots op de secundaire mark
in de vorm van volledige slots (zonder de slots uit te splitsen op basis v
samenstellende diensten). V
gebruiker van de methaangasterminal de verschillende diensten waaru
samengesteld, afzonderlijk verkopen op de secundaire markt. 

 Vóór de 20e dag van de maand M-3 nomineert de gebrui

 
3 Duidelijkheidshalve wordt de werking van de secundaire markt schematisch voorgesteld aan het einde van dit 
artikel. 
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kwestie te commercialiseren voor rekening van de gebruiker van de 

v. t gesteld met 
liceerd op de 
ige slots (niet 
e begindatum 

 volgens het 
 van het slot, 

Fluxys LNG 
rd aan gereguleerde prijs. Fluxys LNG stelt de gebruiker van de 

an het slot in 

vi. rminderd het 
ruiker van de 

 dagen vóór 
d – zie punt 

 de gebruiker 
een slot is 

akt van een 
ikel, dient de 
n aan Fluxys 

lisatie van het slot in kwestie zal stopzetten. Indien de 
apacite

d tien dagen 
Fluxys LNG 

vii. ) elk slot dat door de 
sing van het 

bepaalde sub litt. (iii) van dit artikel, maar dat niet is gebruikt, voor zover dit slot 
niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een kennisgeving als bedoeld in punt (iv) 
van dit artikel. Met toepassing van het gestelde in artikel 48 van de gedragscode, 
wordt deze informatie doorgegeven aan de CREG in geval van congestie. 

Het onderstaande schema geeft ter informatie een overzicht van de werking van de secundaire 
markt: 

methaangasterminal. 

 Fluxys LNG commercialiseert de slots waarvan hij in kennis word
toepassing van het bepaalde sub litt. (iv). Deze slots worden gepub
internetsite van Fluxys LNG, en worden gecommercialiseerd als volled
uitgesplitst volgens de samenstellende diensten) tot 10 dagen vóór d
van het slot tegen het gereguleerde tarief. Deze slots worden toegewezen
First Committed First Served principe. Tien dagen vóór de begindatum
worden de diensten waaruit de slot is samengesteld door 
gecommercialisee
methaangasterminal terstond in kennis zodra het slot of een capaciteit v
kwestie is toegewezen. 

 Onverminderd het bepaalde sub litt. (iv) en (v) van dit artikel en onve
gestelde in artikel 46 derde lid van de gedragscode, behoudt de geb
methaangasterminal te allen tijde de mogelijkheid om slots (en vanaf 20
de begindatum van het slot, de diensten waaruit dit slot is samengestel
(ii)) tegen een bedongen prijs te verkopen op de secundaire markt. Als
van de methaangasterminal een slot (of de capaciteit waaruit 
samengesteld) heeft verkocht die het voorwerp heeft uitgema
kennisgeving met toepassing van het bepaalde sub litt. (iv) van dit art
gebruiker van de methaangasterminal zulks terstond kenbaar te make
LNG, die de commercia
gebruiker van de methaangasterminal c it verkocht heeft onder gedissocieerde 
vorm, zal de eventuele overblijvende capaciteit die niet verkocht wer
voor de aanvang van het slot, gecommercialiseerd worden door 
conform het gestelde in punt (v). 

 Fluxys LNG boekt in het register bedoelt in Art. 17 (iii
gebruiker van de methaangasterminal is genomineerd met toepas
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S
 

 de b

e over ager en de overnemer die een akkoord van 

 dienstver

e operationele systemen. 

instemmen met een overdracht met bevrijdin
v

methaangasterminal van Fluxys LNG met inachtnem
analyseert de toegangsaanvraag van de overnemer o
wijze als een nieuwe toegangsaanvraag. Fluxys LNG c
garanties als bedoeld in hoofdstuk XII van de onder
nagekomen. 

2° de overdrager mag geen schulden hebben jegen
onherroepelijk en onvoorwaardelijk ertoe verbindt dez

Art. 32. De capaciteitsoverdracht met of zonder 
dat alle contractuele rechten en verplichtingen en
worden overgedragen ten opzichte van Fluxys LNG. 

Art. 33. In geval van overdracht zonder bev
overdrager met de overnemer hoofdelijk aansprakelijk
uit het terminallingcontract voortvloeiende verplichting

D dr
van de overdrager hebben gesloten, moeten Fluxys LN
uiterlijk 5 werkdagen vóór de datum van
verminderd wanner het systeem met betrekking op 
beschikbaar is (zie. Art. 28), onverminderd het gestel
(zie Art. 22). 

De overdracht zonder bevrijding van de overnemer m
door Fluxys LNG opgesteld

Art. 34. Een capaciteitsoverdracht met bevrijding
uitmaken van een op voorhand overgemaakte schriftel
recht heeft al dan niet de capaciteitsoverdracht met b
Het is Fluxys LNG niet toegestaan deze instemming zo
LNG zal 
olgende voorwaarden is voldaan: 

1° de overnemer krijgt om de overgedragen c

 Gebruiker 
van de methaan-

gasterminal 

Fluxys LNG 

Tijd (maanden) 

kt 

D
 

20e dag 

voll dig slot –e

 dag 20e

s

 
 

volledig slot en afzonderlijke diensten
ijbeh

capa

lenin

g va

ing 
p ni
ontro
havi

s Flu
e sch

bevr

rijdin
 ten 
en. 

G h

artike
de in

oet in

 van 
ijke n
evrijd
nder

apac

s

 – 20  

 gereg
bedongen prij
volledig slo

vood M
door gebruiker medegedeeld slot
orende e

citeitsov

g (dit t

n de ove

van de 
et-discri
leert in

ge belan

xys LNG
ulden te

ijding v

g van 
aanzien 

iervan s

l 8, ali
 de sche

 elk gev

de over
otificati
ing te a
 geldige

iteit te 

uleerde prijs 

 

20 dagen 
D = begindatum 
van het slot 
M-3
 M-2
 M-1
i

e

e

g
m
z

 

a

v

c

n
e

d
e
a
 

M

van hett
ots 

Nomina
aant

tie 
al sl

voor maan
ecun
Beve

daire mar
stiging van 

datums van slots 
r maand M
t

bedongen prij
(*) van af J-10 afzonderlijke diensten
 
ger houdt in 

genschappen ongewijzigd 

er, blijft de 
NG voor alle 

rdracht zonder bevrijding 
kennis stellen 

rmijn wordt tot 2 dagen 
 gedragscode 
ingsprocedure 

ar zijn met de 

et onderwerp 
LNG, die he
 te weigeren
geren. Fluxys 

rdrager voor zover aan de 

egang tot de 
edragscode. Fluxys LNG 
inerende en transparante 

onderheid of de financiële 
grijkste voorwaarden zijn 

, tenzij de overnemer zich 
betalen aan Fluxys LNG. 

n de overdra

de overdrag
an Fluxys L

t 
. 

hriftelijk in 

ea 2 van de
psgoedkeur

al verenigba

rager moet h
 aan Fluxys 
nvaarden of
reden te wei

benutten to
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Art. 35. Ongeacht de capaciteitsoverdracht is het toegestaan de opge
hoeveelheid (of rechten op deze hoeveelheid) van een terminalgeb

slagen LNG-
ruiker over te dragen aan 

minal op de 
 in toepassing van artikel 46, 

3de lid, van de gedragscode en gepubliceerd op de website van Fluxys LNG. 

 

OFDSTUK V – Evenwicht tussen de aardgasstromen in de methaangasterminal  

ruiker van de 
citeit van d

gaster inal rekening houdend met het aardgas dat wordt afgenomen tegen de door d
oe omend geval 

de terminalgebruikers overgedragen LNG-hoeveelheden met toepassing van het 
g

rt. 37. De gasopslagrekening van een gebruiker van de methaangasterminal moet te 
a

- groter zijn dan of gelijk aan nul (onverminderd enigerlei leningdienst (lending) van LNG), 

waarover de gebruiker van de 

van LNG is het Fluxys LNG 
t angasterminal 
wien nt. 

uiker van de 
meth

• de gasopslagrekening van de gebruiker van de methaangasterminal verminderen tot het 
 

• de gebruiker van de al de opbrengst van de verkoop van deze 
Fluxys LNG 

 

HOOFDST edoeld in artikelen 52 en 53 

rtikel 10, §2, 6°, van de gedragscode is niet toepasbaar op de 
methaangasterminal voor wat betreft de tijdseenheden en Fluxys LNG past geen 
tolerantiewaarden toe. 

  

HOOFDSTUK VII – Samenvoeging van onevenwichten 

Art. 41. Artikel 10, §2, 7°, van de gedragscode is niet toepasbaar op de 
methaangasterminal. 

 

een andere gebruiker, binnen de perken van de hun toegewezen opslagvolumes. 

Art. 35 bis. De aanbiedingen van de gebruikers van de methaangaster
secundaire capaciteitsmarkt worden aan Fluxys LNG meegedeeld

HO

 

Art. 36. Fluxys LNG maakt, op uurbasis, een gasopslagrekening per geb
methaangasterminal op, gebaseerd op de toegewezen ingangs- en uitgangscapa e 
methaan m e 
CREG g dgekeurde tarieven en rekening houdend met 0 en met de in voork
tussen 
estelde in Art. 35. 

A
llen tijde 

en  

- kleiner zijn dan of gelijk aan de opslagcapaciteit 
methaangasterminal te dien tijde beschikt. 

Art. 38. Onverminderd enigerlei leningdienst (lending) 
oegestaan uitzendsnominaties te weigeren van een gebruiker van de metha

s gasopslagrekening (uitgedrukt in energie) een nulsaldo vertoo

Art. 39. In het geval het saldo op de gasopslagrekening van een gebr
aangasterminal zijn opslagcapaciteit te boven gaat, mag Fluxys LNG: 

beloop van de gashoeveelheid die zijn opslagcapaciteit te boven gaat en,

methaangastermin
gashoeveelheid terugbetalen, onder aftrek van de naar redelijkheid door 
gemaakte kosten. 

UK VI – Tijdseenheden en tolerantiewaarden als b
van de gedragscode 

Art. 40. A

 
 62/71



HOOFDSTUK VIII – Vereisten inzake aardgaskwaliteit op de verschillende ingangspunten 
van het vervoersnet 

fd minal 

itsvereisten die de gebruiker van de methaangasterminal moet 
de internetsite 

e tabel geeft een overzicht van estand et onderhavige document 
, en zal op de internetsite van s LNG liceerd. 

10, h(25°c)/m³(n) 

 

A eling I – LNG-kwaliteitsvereisten voor het lossen in de methaangaster

Art. 42. De LNG-kwalite
naleven om LNG in de methaangasterminal te lossen, staan in een tabel die op 
van Fluxys LNG wordt gepubliceerd. 

De volgend  de to  ten tijde dat h
is ingediend Fluxy  worden gepub

Minimale CBW 81 kW
Maximale CBW 12,43 h(25°c)/m³(n) kW
Minimale Wobbe-index 13,65 h(25°c)/m³(n) kW
Maximale Wobbe-index 15,56 h(25°c)/m³(n) kW
Maximum H2S + COS (uitgedrukt in S) 5 mg/m³(n) 
Maximumtotaal S (uitgedrukt in S) 22,4 mg/m³(n) 
Mercaptanen (uitgedrukt als S) 6 mg/m³(n) 
Maximum O2 1 ppm (vol) 0
Maximum CO2 100 ppm (vol) 
Maximum CO 1 ppm (vol) 
Maximum H2O 0,1 ppm (vol) 
Hoogste dauwpunt koolwaterstof -20  @ 0-69 barg °C
Maximum Hg 10 ng/m³(n) 
Minimum CH  4 80 mol% 
Maximum N2 1,2 mol% 
Min. volumemassa (evenwicht onder 

he druk – 1013,25 mbar) 425 kg/m³ LNG atmosferisc
Max. volumemassa (evenwicht onder 

he druk – 1013,25 mbar) 480 kg/m³ LNG atmosferisc
Maximum H2  1 ppm (vol) 
Maximum iC4 0,7 mol% 
Maximum nC4 0,7 mol% 
Maximum iC5 0,1 mol% 
Maximum nC5 0,1 mol% 
M mol% aximum C6+ 0,1

aste stoffen: geen afzetting op “mesh strainer V
400”  

Bovendien moet het LNG vrij zijn van onzuiverheden en verontreinigingen
vloeibare vorm. 

 

Afdeling 2 – Niet-naleving van de kwaliteitsvereisten voor het lossen van LN
methaangasterminal 

 in vaste of 

G in de 

Art. 43. Indien het LNG niet voldoet aan de in afdeling 1 van dit hoofdstuk vermelde 
kwaliteitsvereisten, is Fluxys LNG gerechtigd om het lossen van dit LNG te weigeren, maar 
doet het redelijkerwijs al het nodige om het te aanvaarden. Er wordt overeengekomen dat 
Fluxys LNG, wanneer LNG dat niet voldoet aan de vermelde kwaliteitsvereisten wordt 
aanvaard, redelijkerwijs al het nodige doet om dit LNG conform te maken aan de 
kwaliteitsvereisten, onder voorbehoud dat de gebruiker van de methaangasterminal de directe 
kosten, uitgaven en verliezen (hierbij o.a. inbegrepen de kosten verbonden met het gescheiden 
houden van het LNG dat niet voldoet aan de kwaliteitsvereisten, met de behandeling van het 
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eventueel gecontamineerd LNG van andere gebruikers van de methaangasterminal en, indien 
Fluxys LNG een beroep doet op andere beschikbare mogelijkheden stroomafw
methaangasterminal om het gas conform te maken aan de kwaliteit

aarts van de 
svereisten, de kosten 

aagt. 

n en verliezen die ten laste 
eb

tuk vermelde 
van dit LNG 

angasterminal 
recte kosten, 
iden houden 

het eventueel 
dien Fluxys 

arts van de 
n, de kosten 

ze behandeling) die verband houden met de niet-nakoming van de 
verstande dat 
liezen tot een 

eft gelost dat 
an de op het ingangspunt toepasselijke kwaliteitsvereisten, is de gebruiker van de 

 uitgangspunt 
 in dit punt 
et aardgas te 

rts van de methaangasterminal laat behandelen 
ekse kosten, 

uiker van de 
ruiker van de 
 en verliezen 

 niet aan de 
op voorhand 

ngasterminal is aanvaard en voor zover de gebruiker van de 
methaangasterminal de op het ingangspunt toepasselijke kwaliteitsvereisten heeft nageleefd, 
dient Fluxys LNG de gebruiker van de methaangasterminal schadeloos te stellen voor alle naar 
redelijkheid gemaakte directe kosten, uitgaven en verliezen die verband houden met de niet-
nakoming van de kwaliteitsvereisten door Fluxys LNG, met dien verstande dat de gebruiker 
van de methaangasterminal redelijke maatregelen neemt om deze kosten, uitgaven en 
verliezen tot een minimum te beperken. 

verbonden aan deze behandeling) verbonden met de behandeling van dit LNG dr

Fluxys LNG neemt alle redelijke maatregelen om de kosten, uitgave
van de g ruiker van de methaangasterminal zijn tot een minimum te beperken.  

Art. 44. Als LNG, dat niet voldoet aan de in afdeling 1 van dit hoofds
kwaliteitsvereisten in de LNG-installaties wordt gelost zonder dat de kwaliteit 
vooraf door Fluxys LNG wordt aanvaard, dient de gebruiker van de metha
Fluxys LNG schadeloos te stellen voor alle naar redelijkheid gemaakte di
uitgaven en verliezen (hierbij o.a. inbegrepen de kosten verbonden met het gesche
van het LNG dat niet voldoet aan de kwaliteitsvereisten, met de behandeling van 
gecontamineerd LNG van andere gebruikers van de methaangasterminal en, in
LNG een beroep doet op andere beschikbare mogelijkheden stroomafwa
methaangasterminal om het gas conform te maken aan de kwaliteitsvereiste
verbonden aan de
kwaliteitsvereisten door de gebruiker van de methaangasterminal, met dien 
Fluxys LNG redelijkerwijs al het nodige doet om deze kosten, uitgaven en ver
minimum te beperken.  

Art. 45. Voor zover de gebruiker van de methaangasterminal LNG he
voldoet a
methaangasterminal gerechtigd de afname van het door Fluxys LNG op het
beschikbaar gestelde gas te weigeren indien dit aardgas niet voldoet aan de
toepasselijke kwaliteitsvereisten, maar doet hij redelijkerwijs al het nodige om h
aanvaarden. 

Indien Fluxys LNG het gas echter stroomafwaa
om het conform te maken aan de kwaliteitsvereisten en indien het de rechtstre
uitgaven en verliezen verbonden aan deze behandeling draagt, mag de gebr
methaanterminal de levering ervan niet weigeren. Met dien verstande dat de geb
methaangasterminal redelijkerwijs al het nodige doet om deze kosten, uitgaven
ten laste van Fluxys LNG tot een minimum te beperken. 

Art. 46. Indien Fluxys LNG aan het uitgangspunt aardgas levert dat
kwaliteitsvereisten in dit punt voldoet, zonder dat de kwaliteit van dit aardgas 
door de gebruiker van de methaa
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HOOFDSTUK IX – Nalevingsprogramma 

ern en extern 
 voeren ten aanzien van de netgebruikers. Ter 

uitvoering van dit nalevingsprogramma worden Fluxys en zijn dochteronderneming Fluxys 
 éé

nde principes: 

ebruikers; en 
ruikers. 

9. an Fluxys ter 
restee  diens and met het gasvervoer in België. 

Art. 50. De “com zien dat het nalevingsprogramma word
nagekomen met inachtneming van Art. 55 en Art. 56 hieronder. 

 

werknemers van Fluxys zich dienen te houden bij hun 

ering van de gedragscode is opgesteld. 
siers van de 

ne

ouwelijke informatie betreft, is in het 
hui

1° e wijze dan 
ie mag uitsluitend 

e toegang tot 

ij toegang hebben tot vertrouwelijke informatie, is het bestuurders en 
 van een 

2° ededelen: 
en aan het Bestuur Energie, of aan enige andere bevoegde 

vereenkomstig het bepaalde in de Gaswet en de bijbehorende 

len 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; 

- haar commissarisrevisor; 
- 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 

Art. 47. Fluxys voert een nalevingsprogramma in teneinde een actief int
beleid van niet-discriminatie en transparantie te

LNG als n enkele rechtspersoon beschouwd. 

Art. 48. Het nalevingsprogramma van Fluxys berust op de volge

1° transparantie en niet-discriminatie tussen netgebruikers of categorieën netg
2° bescherming van vertrouwelijke informatie in verband met de netgeb

Art. 4  Het nalevingsprogramma is van toepassing op alle werknemers v
zake van de door Fluxys gep rde ten in verb

t pliance officer” moet erop toe

Afdeling 1 – Interne beleidsregels 

Art. 51. De interne gedragsregels van Fluxys omvatten inzonderheid: 

1° de procedures waaraan de 
contacten met de netgebruikers of kandidaat-netgebruikers. 

2° het huishoudelijk reglement, dat ter uitvo
3° de regels met betrekking tot de afhandeling van vragen en dos
tgebruikers of kandidaat-netgebruikers. 

Art. 52. Wat de bescherming van vertr
shoudelijk reglement met name het volgende bepaald: 

Het is Fluxys verboden vertrouwelijke informatie kenbaar te maken, op welk
ook, aan personen die geen werknemer van Fluxys zijn. Deze informat
worden medegedeeld aan personen of diensten die deze nodig hebben om d
of het gebruik van het vervoersnet mogelijk te maken. 
In de mate dat z
werknemers van Fluxys niet toegestaan medewerker te zijn
leveringsonderneming, met of zonder bezoldiging. 
Fluxys en/of zijn werknemers mogen evenwel vertrouwelijke informatie m
-  aan de CREG 
overheidsinstantie, o
uitvoeringsbesluiten; 

-  aan de rechtbanken of scheidsrechterlijke instanties die moeten oorde
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de leveringsondernemingen of met een van hun geassocieerde of verbonden 

3° edegedeelde 
aarde dat de 

s geen identificatie van individuele 
ikers mogelijk maken. 

4° 

en potentiële 
ruiker en waarvan de openbaarmaking is toegestaan blijkens een schriftelijke 

ormatie heeft 

uiker en deel 
eze netgebruiker of potentiële 

 beschikbare 

5° Elke werknemer van Fluxys is gebonden door een geheimhoudingsplicht en mag 
 de volledige 
g van deze 

 te houden in 
hun kers of kandidaat-netgebruikers en de voorschriften met 
betrekking tot de afhandeling van vragen en dossiers van de netgebruikers of kandidaat-
net

lijk te geven 
jke discretie; 

baar bekende informatie mag kenbaar worden gemaakt aan derden. Elke 
andere informa s die bevoegd 
zijn om te b a kelijk van het 
type gevraag e
 
3° Fluxys bepaal ragen in ontvangst en in behandeling 

me
ie van de vervoersinstallaties; 

- vragen over de commerciële exploitatie van de vervoersinstallaties; 
 van de vervoersinstallaties. 

 

Art. 54. Fluxys bepaalt de externe beleidsregels die overeenkomstig het gestelde in 
artikel 27 van de gedragscode aan de netgebruikers worden bekendgemaakt. 

 
Afdeling 3 – Inachtneming van het nalevingsprogramma 

Art. 55. De “compliance officer” ziet samen met de directie van Fluxys erop toe dat het 
nalevingsprogramma in acht wordt genomen. 

ondernemingen geen vermogensbelangen bestaan. 
 Fluxys mag de hem door de netgebruikers of kandidaat-netgebruikers m

vertrouwelijke informatie gebruiken voor statistische doeleinden, op voorw
ische gegevendoor Fluxys verspreide statist

netgebruikers of kandidaat-netgebru
Wordt niet beschouwd als vertrouwelijk: 
-  elke informatie die openbaar bekend is; 
-  de informatie die aan Fluxys is verstrekt door een netgebruiker of e

netgeb
overeenkomst met de netgebruiker of potentiële netgebruiker die de inf
verstrekt; 

-  de informatie bestemd voor een netgebruiker of een potentiële netgebr
uitmakend van de gegevens die noodzakelijk zijn om d
netgebruiker vervoersdiensten aan te bieden; 

-  de informatie betreffende de hoeveelheid gereserveerde capaciteit en
capaciteit en betreffende het aantal verrichte lossingen per maand. 

vertrouwelijke informatie niet openbaar maken aan onbevoegden tijdens
looptijd van zijn arbeidsovereenkomst, tot vijf jaar na beëindigin
overeenkomst. 

 

Art. 53. In de procedures waaraan de werknemers van Fluxys zich dienen
 contacten met de netgebrui

gebruikers, is met name het volgende bepaald: 

1° de werknemers van Fluxys dienen in de verspreiding van informatie b
van de grootst mogeli
 
2° alleen open

tieaanvraag wordt doorgegeven aan de diensten van Fluxy
ep len welke informatie kenbaar mag worden gemaakt, afhan
d  informatie;  

t welke diensten van Fluxys v
ne n, met name: 

- vragen over de operationele exploitat

- vragen over de technische exploitatie

Afdeling 2 – Externe beleidsregels 
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De “compliance officer” heeft de volgende opdrachten: 

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

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

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. 

 
 

HOOFDSTUK X – Congestiebeleid en daaraan verbonden contractuele bepalingen  

ys LNG naar 
de. 

voorziet (zie 
al van on ie ien einde, en 

 in artikel 47 van de gedragscode en hoofdstuk II van de 
onderhavige belangrijkste voorwaarden, worden niet-gebruikte capaciteiten door Fluxys LNG 
opgenomen in een register, tenzij de gebruiker van de methaangasterminal Fluxys LNG 
toestemming eren voor rekening van de 

r iv) en (v) van 

t Fluxys LNG 
ericht is de 
 markt voor 

In dat verband verwijst Fluxys LNG naar het bepaalde in hoofdstuk IV van de onderhavige 
belangrijkste voorwaarden. 

Art. 59. Overeenkomstig artikel 46 alinea 3 van de gedragscode, zal Fluxys LNG op de 
primaire markt en prioritair onder de vorm van slots, de nog beschikbare capaciteiten 
aanbieden met in acht neming van de optimalisatie van het gebruik van de 
terminalcapaciteiten en conform het proactieve politieke beheer van de congesties.  

 

vertrouwelijkheid, niet-discriminatie en transparantie; 

de tenuitvoerlegging van dit programma; 

3° het toetsen van de toepassing van het nalevingsprogramma. 
 

Art. 56. 

 
Afdeling 1: Van de gedragscode afgeleide basisprincipes 

Art. 57. Wat de basisprincipes inzake congestiebeheer betreft, verwijst Flux
de gedragscode, inzonderheid naar het bepaalde in artikelen 45 tot 48 van deze co

Volledigheidshalve wordt eraan herinnerd dat de gedragscode de mogelijkheid 
artikel 48) om de toegewezen capaciteit op te heffen in gev c gest . Te d
met inachtneming van het bepaalde

heeft gegeven om dit capaciteit te commercialis
gebruike  van de methaangasterminal overeenkomstig de procedure in Art. 31 (
de onderhavige belangrijkste voorwaarden. 

 

Afdeling 2: Beleid inzake congestiebeheer van Fluxys LNG 

Art. 58. Overeenkomstig het gestelde in artikel 45 van de gedragscode voer
een proactief en niet-discriminerend beleid van congestiebeheer dat erop g
commercialisatie van niet-gebruikte capaciteit te vereenvoudigen en de secundaire
capaciteiten van de methaangasterminal vlotter te doen werken. 

 
 67/71



 

ebruik door de 
vervoersonderneming en iodieke energiebalans 

een “eigen-

61. Het in Art. 60 bedoelde register vermeldt de gashoeveelheid die elke maand voor 
e  de volgende categorieën
i

 

n op de installaties en de verliezen;  

estand van eigendom/mede-
eigendom van de WKK(warmtekrachtkoppeling)-installatie, het gas dat gebruikt wordt voor 
de warmteproductie door de WKK-eenheid; 

4° het eigen gebruik voor compressoren en voor de ruimteverwarming. 

Art. 62. Fluxys LNG moet voor de methaangasterminal een 
“energiebalansregister”

3.  of negatieve 
 van de algemene energiebalans van de methaangasterminal.  

 
isters 

nische vorm 

Afdeling 4 – Gasaankoop voor eigen gebruik 

Art. 65. Eventuele gasaankopen voor eigen gebruik, boven op het aardgas dat tegen de 
door de CREG goedgekeurde tarieven wordt afgenomen, vinden op niet-discriminerende en 
transparante wijze plaats, met inachtneming van de externe beleidsregels van Fluxys LNG
(zie Art. 54). Deze gasaankopen zijn in overeenstemming met de voorschriften in de 
gedragscode (artikel 2, § 3). 

 

HOOFDSTUK XI – Verwerking van aardgas voor eigen g
 verschillen in de per

 

Afdeling 1 – Eigen-verbruiksregister 

Art. 60. Fluxys LNG moet voor de methaangasterminal 
verbruiksregister” opstellen. 

Art. 
 igen gebruik wordt afgenomen. Deze gashoeveelheid wordt in

ngedeeld: 

1° het gas dat door de verdampers wordt gebruikt om LNG te hervergassen;

2° het gebruikte gas voor ingrepe

3° in voorkomend geval, rekening houdend met de to

 

Afdeling 2 – Energiebalansregister 

 opstellen. 

Art. 6  Het in Art. 62 bedoelde register vermeldt op maandbasis het positieve
verschil

Afdeling 3 – Vorm van de reg

Art. 64. De in Art. 60 en Art. 62 bedoelde registers worden in elektro
opgesteld. 
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HOOFDSTU jkheid en financiële garanties 

Afdeling 1 – Aansprakelijkheid en verzekeringen 

menloop van 
 N.V. Fluxys 
ngen, hebben 
recte kosten, 

enverliezen inbegrepen, dat in oorzakelijk verband staat met de 
el devergoeding 

gevolgschade 
oofde van de 

en/of hun 
-contractuele 

olgschade wordt verstaan elk indirect verlies en indirecte schade 
e ndere schade 

adevergoeding 

 aansprakelijk 
aan de LNG-

er van de 
methaangasterminal ten belope van de waarde van het opgeslagen LNG (waarde gelijk aan de 

 LNG) in de 
methaangasterminal voor deze gebruiker van de methaangasterminal in geval van verlies van 

eze gebruiker 

A ing maximaal 

eval en/of per verloren gegaan slot: een bedrag gelijk aan vijf maal het 
gereguleerde tarief te betalen voor het desbetreffende slot voor zover dit bedrag het per 

er  betalen door 
r voor al zijn 

ngcontracten, met een minimum gelijk aan het gereguleerde tarief te betalen voor 
het desbetreffende slot. 

§2 Partijen vrijwaren elkaar wederzijds voor alles wat de grenzen voorzien in §1 a en b te 
boven gaat. 

Art. 71.  De aansprakelijkheid van partijen voor elk overlijden of lichamelijke schade 
voortvloeiende uit hun nalatigheid of de nalatigheid van één van hun vertegenwoordigers is 
niet beperkt.  

 

K XII – Voorschriften inzake aansprakeli

Art. 66. In geval van contractuele aansprakelijkheid of in geval van sa
contractuele aansprakelijkheid en extra-contractuele aansprakelijkheid tussen de
LNG en de gebruiker van de methaangasterminal en/of hun dochterondernemi
voornoemde partijen uitsluitend recht op een schadevergoeding voor de di
verliezen en uitgaven, inkomst
contractu e fout. Alle andere schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Deze scha
is beperkt overeenkomstig artikel 70. 

Art. 67. Behoudens in geval van zware fout, opzet of bedrog, is elke 
uitdrukkelijk uitgesloten in geval van extra-contractuele aansprakelijkheid in h
N.V. Fluxys LNG en/of de gebruiker van de methaangasterminal 
dochterondernemingen, alsook in geval van coëxistentie van contractuele en extra
aansprakelijkheid. Onder gev
in oorzak lijk verband met de fout, waarvan sprake in huidig artikel. Voor alle a
in oorzakelijk verband met de fout waarvan sprake in huidig artikel, is de sch
beperkt overeenkomstig artikel 70.  

Art. 68. Iedere partij (of hun dochterondernemingen) is tegenover elkaar
voor elke directe materiële schade veroorzaakt aan de methaangasterminal en 
tanker, tot een maximum bedrag van 150.000.000 €. 

Art. 69. Fluxys LNG is aansprakelijk tegenover de gebruik

spotmarktprijs van Zeebrugge op de dag van het verlies van het opgeslagen

het opgeslagen LNG, op voorwaarde dat dit verlies niet veroorzaakt werd door d
van de methaangasterminal. 

rt. 70. §1. Behoudens de artikelen 44, 46, 68 en 69 zal de schadevergoed
bedragen: 

a/ per schadeg

contractueel jaar voorziene bedrag niet overschrijdt; 

b/ p  contractueel jaar: een bedrag gelijk aan 3/12 van het factuurbedrag te
de betrokken gebruiker van de methaangasterminal tijdens het contractuele jaa
terminalli
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Afdeling 2 – Financiële waarborgen 

nblik en ten 
ken over een 
ngswezen (of 
elope van een 

d maandelijks bedrag (BTW inbegrepen) berekend op 
er dit contract 

er dit contract 
terminal ieder 
garantie heeft 

g die beantwoordt aan de criteria opgesomd in §1 
n, ast in functie 

tale aantal te 

 contract met een duur van minder dan dertig (30) dagen 
b e dag van de 

pen) van het 

ldoet aan de 
 Fluxys LNG 

hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen per aangetekend schrijven. De gebruiker van de 
G het bewijs 
an artikel 72. 
bankgarantie, 

et verstrijken 
angasterminal 
g, zal Fluxys 
LNG beroep 

ankgarantie, zal de gebruiker van de methaangasterminal binnen de twintig (20) 
bankdagen, te rekenen vanaf de dag waarop Fluxys LNG beroep heeft gedaan op de 
bankgarantie, het bewijs moeten voorleggen dat de bankinstelling die de bankgarantie heeft 
uitgegeven het bedrag van de bankgarantie heeft teruggebracht op het niveau bepaald in artikel 
72 of een nieuwe bankgarantie heeft vastgezet die voldoet aan de gestelde voorwaarden van 
artikel 72. Bij gebreke hieraan, zal het terminallingcontract automatisch en van rechtswege 
zijn opgeschort. 

Art. 72. §1 De gebruiker van de methaangasterminal moet op ieder oge
laatste dertig (30) dagen voor de aanvang van de dienstverlening, beschik
bankgarantie bij een door de Commissie voor het Bank- Financies- en Verzekeri
van een gelijkaardig organisme van één der leden van de Europese Unie) ten b
bedrag minstens gelijk aan het gemiddel
het totale aantal te verwachten facturen voor het komende contractjaar voor zov
niet minder dan dertig (30) dagen te lopen heeft. 

§2 Ten laatste op de verjaardag van het lopende terminallingcontract en voor zov
minder dan dertig (30) dagen te lopen heeft, zal de gebruiker van de methaangas
jaar het bewijs leveren aan Fluxys LNG dat de financiële instelling die de bank
uitgegeven of een andere financiële instellin
hierbove  de duur van de bankgarantie heeft verlengd en het bedrag heeft aangep
van het gemiddeld maandelijks bedrag (BTW inbegrepen) berekend op het to
verwachten facturen voor het komende contractjaar. 

Art. 73. Voor een terminalling
zal de ge ruiker van de methaangasterminal aan Fluxys LNG, ten laatste op d
aanvang van de dienstverlening, het te voorziene factuurbedrag (BTW inbegre
desbetreffende terminallingcontract betalen. 

Art. 74. Wanneer de gebruiker van de methaangasterminal niet meer vo
vereisten gesteld in artikel 72, moet hij, op straffe van een contractuele fout,

methaangasterminal beschikt over twintig (20) bankdagen om aan Fluxys LN
voor te leggen van een nieuwe bankgarantie die beantwoordt aan de vereisten v
Na het verstrijken van de twintig (20) bankdagen en bij gebreke aan een nieuwe 
zal het terminallingcontract automatisch en van rechtswege zijn opgeschort. 

Art. 75. Bij gebreke aan betaling van de facturen na vervaldatum en na h
van veertien (14) kalenderdagen na ontvangst door de gebruiker van de metha
van een door Fluxys LNG per aangetekend schrijven verstuurde ingebrekestellin
LNG gerechtigd zijn om beroep te doen op de bankgarantie. Wanneer Fluxys 
doet op de b
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rwaarden betreffende de opzegging van een contract waaronder 
gebeurlijke schadevergoedingen 

De terminallingcontracten voorzien in de mogelijkheid voor een gebruiker van 
de m tneming van 
hetge

i. en met een 
m

n voornemen 
 minste drie 
 de gebruiker 
 te zeggen na 

hadevergoeding gelijk aan 75% van de 
aarden voor 
reffende het 

terminal het 
 Fluxys LNG van een 

en (berekend 
ring – met 

het gebruik) als bedoeld in het 

ii. vo  de gebruiker 
va betaling aan 
Fluxys LNG van een schadevergoeding overeenstemmend met: 

s van de 
dering van 

allingcontract 
looptijd van het contract in de mate dat deze looptijd 2 jaar 

te boven gaat; 

o 100% van de gefactureerde bedragen (berekend op basis van de 
tariefvoorwaarden voor capaciteitsreservering – met uitzondering van 
voorwaarden betreffende het gebruik) als bedoeld in het terminallingcontract 
voor de resterende looptijd van het contract in de mate dat deze looptijd kleiner 
is dan of gelijk aan 2 jaar. 

 
 

 

HOOFDSTUK XIII – Voo

 

Art. 76. 
ethaangasterminal om het terminallingcontract op te zeggen met inach
en volgt: 

voor contracten betreffende het lossen van minder dan 5 schepen 
aximale looptijd van 2 jaar: 

o indien de gebruiker (bij ter post aangetekend schrijven) zij
kenbaar maakt om het terminallingcontract op te zeggen ten
maanden vóór de ingangsdatum van het contract in kwestie, is het
van de methaangasterminal toegestaan het terminallingcontract op
betaling aan Fluxys LNG van een sc
gefactureerde bedragen (berekend op basis van de tariefvoorw
capaciteitsreservering – met uitzondering van voorwaarden bet
gebruik) als bedoeld in het terminallingcontract; 

o in de andere gevallen mag de gebruiker van de methaangas
terminallingcontract beëindigen na betaling aan
schadevergoeding overeenstemmend met de gefactureerde bedrag
op basis van de tariefvoorwaarden voor capaciteitsreserve
uitzondering van voorwaarden betreffende 
terminallingcontract voor de resterende looptijd van het contract. 

or alle contracten anders dan bedoeld sub litt. (i) van dit artikel mag
n de methaangasterminal het terminallingcontract beëindigen na 

o 95% van de gefactureerde bedragen (berekend op basi
tariefvoorwaarden voor capaciteitsreservering – met uitzon
voorwaarden betreffende het gebruik) als bedoeld in het termin
voor de resterende 
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