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1 Inleiding 

In België wordt biogas reeds frequent gebruikt als energiebron voor wkk's. Eenmaal 

gezuiverd tot biomethaan, hebben producenten van biogas ook de mogelijkheid om hun 

gas in het net te injecteren. 

 

Deze biomethaaninjecties kunnen, afhankelijk van de omstandigheden, worden 

aangesloten op het netwerk van Fluxys Belgium. Hiertoe wordt een nieuw contractueel 

kader voorzien. 

 

Een nieuwe contract tussen Fluxys Belgium en een Lokale Producent van Compatibel Gas, 

genoemd “Standaard Aansluitingscontract – Lokale Producent” werd opgesteld en 

maakte samen met de bijhorende bijlagen deel uit van de marktconsultatie, gelanceerd 

op 30 oktober 2020. 

 

2 Marktconsultatieproces 

Fluxys Belgium heeft voor deze marktconsultatie de voor te stellen documenten 

gepubliceerd op de website – en dit op de voor deze consultaties gebruikelijke locatie, 

ondersteund door een aankondiging op de “homepage” - alsook via een directe e-mail 

naar alle gekende betrokken partijen. Gedurende de periode van 30 oktober tot 20 

november (inbegrepen), werden de betrokken partijen uitgenodigd hun geschreven 

opmerkingen over te maken en indien nodig via bilaterale contacten bij Fluxys Belgium 

bijkomende informatie te vragen. 

 

Rekening houdende met de ontvangen commentaren en na bespreking hiervan met de 

bevoegde regulator, worden bij deze de door Fluxys Belgium aangepaste documenten 

voor goedkeuring overgemaakt aan de CREG. 

 

3 Resultaten van het marktconsultatieproces 

Alle ontvangen commentaren zijn opgelijst en individueel behandeld in het bijgevoegde 

document “Consultation 47 – Questions&Answers”, zie bijlagen. 

 

Feedback is ontvangen van twee (potentiële) producenten (waarvan één meldt geen 

opmerkingen te formuleren), twee belangenorganisaties FEBELIEC en FEBEG en één 

Deense gasleverancier (maar deze laatste heeft in principe geen opmerkingen gemaakt 

maar een vraag gesteld over de timing). Alle opmerkingen dienen te worden beschouwd 

als niet-confidentieel. 

 

Samengevat werden door de betrokken partijen opmerkingen / bezorgdheden met 

betrekking tot volgende onderwerpen geformuleerd: 

 

- Kwaliteit van de lokaal geproduceerde gassen: 

o De betrokken belangenorganisatie drukt haar bezorgdheid uit over de 

impact van de (veranderende) samenstelling en kwaliteit van de 

geïnjecteerde gassen op de processen van de naburige Industriële 

Eindgebruikers.  

o De Beheerder stelt dat voor elk gasinjectieproject een 

kwaliteitsimpactstudie zal worden uitgevoerd en de Lokale Producenten 
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zelf dienen te voldoen aan de betrokken Synergrid- 

gaskwaliteitsspecificaties. 

 

- Kostenverdelingsmechanismen tussen Beheerder en Lokale Producent: 

o De kostenverdeling (cash & bankwaarborg) voor de realisatie van de 

aansluiting van de Lokale Producent op het Gasnet van de Beheerder,  

voor het gedeelte op publiek domein, gebeurt volgens dezelfde 

kostenallocatieregels als voor de Industriële Eindgebruiker en onder 

toezicht van de CREG. 

o De kostverdeling (cash & bankwaarborg) met betrekking tot de CAPEX en 

OPEX van het Gasinjectiestation van de Beheerder gebeurt onder toezicht 

van de CREG. 

 

- Bijlage 1: 

o Gezien het waarborgen van de veiligheid essentieel is en hierop geen 

toegevingen aanvaardbaar zijn, dienen de op het gasnet aangesloten 

installaties van de Lokale Producent te voldoen aan de geldende 

veiligheids- en installatienormen. 

 

4 Bijlagen 

4.1 Consultation 47 – Questions&Answers 

4.2 “Standaard aansluitingscontract – Lokale Producent” 

4.3  Bijlage 1 – Operationele Procedures – Lokale Producent 

4.4  Bijlage 2 – Model Allocatie-overeenkomst (principeschema) – Lokale Producent 

4.5  Bijlage 4 – Conformiteit installatie stroomopwaarts – Lokale Producent 

4.6  Bijlage 6 – Contact details – Lokale Producent 

4.7  Bijlage 7 – Specificaties – Lokale Producent 

4.8  Bijlage 8 – Model Bankwaarborg – Lokale Producent 

4.9  Bijlage 9 – Installatie van de Beheerder op de site van de Lokale Producent –  

Lokale Producent 

4.10  Bijlage 10 – Injectiestation – Lokale Producent 

4.11  Bijlage 11 – Electronic Data Platform – Lokale Producent 
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