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Onderhavig Standaard Aansluitingscontract - Eindafnemer (hierna genoemd het 

“Contract”) wordt afgesloten tussen enerzijds: 

(i) Fluxys Belgium NV, gevestigd te 1040 Brussel, Kunstlaan 31, België, de 

beheerder van het Aardgasvervoersnet, ingeschreven in de Kruispuntbank der 

Ondernemingen onder het nummer 0402.954.628, hierna genoemd de 

“Beheerder”; 

en, anderzijds: 

(ii) [MAATSCHAPPIJ], gevestigd te [ADRES], hierna genoemd de “Eindafnemer”. 

De bovenvermelde ondernemingen samen worden hierna gezamenlijk de “Partijen” 

en afzonderlijk de “Partij” genoemd. 

A. Voorafgaandelijk wordt uiteengezet 
hetgeen volgt: 
Overwegende dat het Koninklijk Besluit van 23 december 2010 betreffende de nieuwe 

gedragscode inzake toegang tot het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor 

aardgas en de LNG-installatie en tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 12 juni 2001 

betreffende de algemene voorwaarden voor de levering van aardgas en de 

toekenningsvoorwaarden van de leveringsvergunningen voor aardgas, bepaalt dat 

een Contract moet worden gesloten tussen de Beheerder en de aardgasverbruikers; 

Overwegende dat in het kader van een aanvraag van de Eindafnemer aan de 

Bevrachter (de Bevrachters) om hem Aardgas over te leveren op het Afnamepunt, de 

Bevrachter (de Bevrachters) de Beheerder heeft (hebben) gevraagd Aardgas te 

vervoeren via het Aardgasvervoersnet met het oog op een herlevering op het 

Afnamepunt.  

Overwegende dat de Eindafnemer zijn installaties fysisch wil laten aansluiten op het 

Aardgasvervoersnet van de Beheerder. 

[TOE TE VOEGEN VOOR DE NIEUWE AANSLUITINGEN]:  

Overwegende dat, met het oog op een fysieke aansluiting van de installaties van de 

Eindafnemer, de Beheerder een offerte naar de Eindafnemer heeft gestuurd op 

[DATUM]. 

Daarom komen de Partijen overeen dat het Aardgasontvangststation van de 

Eindafnemer op het Aardgasvervoersnet van de Beheerder aangesloten zal worden 

en blijven overeenkomstig de volgende algemene voorwaarden. 
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B. Voorwerp 
Onderhavig Contract bevat de voorwaarden waaronder de Eindafnemer wordt en 

blijft aangesloten op het Aardgasvervoersnet beheerd door de Beheerder. 

 

1. Definities 
De definities uit de Gedragscode zijn van toepassing op onderhavig Contract. 

De woorden en uitdrukkingen gebruikt in onderhavig Contract die niet in de 

Gedragscode zouden zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die in 

onderhavig artikel wordt gegeven. 

“Aardgas” : zoals gedefinieerd in de Gaswet. 

“Aardgasontvangststation”: de installaties voor ontvangst van aardgas 

(uitrusting, buizen, apparaten, instrumenten, meters, installaties, behuizingen, 

inrichtingen en materialen), met inbegrip van een Meetstation, en, in 

voorkomend geval, een Drukreduceerstation en/of een Ingangsafsluiter, 

waarop de aangesloten Eindafnemer gebruiksrechten heeft, met uitzondering 

van de Installaties van de Beheerder zoals bepaald in Bijlage 9 van onderhavig 

Contract. 

“Aardgasprijs”: referentieprijs voor de Dag d – dagwaarde; uitgedrukt in €/kWh. 

De Beheerder publiceert op de pagina met de vervoerstarieven op zijn website 

de huidige geldende referentieprijs alsook de lijst van de voordien 

gehanteerde referentieprijzen met inbegrip van hun geldigheidsdatum. Deze 

geldende referentieprijs kan na verloop van tijd worden gewijzigd, onder 

voorbehoud van kennisgeving aan de markt door de Beheerder met een 

minimale aanzegtermijn van een maand. 

“Aardgasvervoersnet”: het aardgasvervoersnet zoals bepaald in de Gaswet. 

 “Aansluitingspunt”: zoals gedefinieerd in de Gedragscode. 

“Afnamepunt”: zoals gedefinieerd in de Gedragscode. 

“Bedrijfsdruk” of “OP”: de Druk die heerst in het desbetreffende gedeelte van 

het Gasinjectiestation onder normale gebruikscondities.  

“Bevrachter”: de Netgebruiker die een Standaard Aardgasvervoerscontract 

met de Beheerder heeft gesloten om de Eindafnemer te bevoorraden. 

“Calorische Bovenwaarde” of “CBW”: de hoeveelheid warmte, uitgedrukt in 

kWh, die ontstaat door de volledige verbranding van één (1) kubieke meter 

aardgas of Aardgas bij een temperatuur van vijfentwintig (25) graden Celsius 

en onder een absolute druk van één komma nul duizend driehonderd 
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vijfentwintig (1,01325) bar in contact met een luchtovermaat op dezelfde 

temperatuur en onder dezelfde druk als het aardgas gebracht, en gemeten 

wanneer de verbrandingsproducten gekoeld worden tot vijfentwintig (25) 

graden Celsius en wanneer de bij de verbranding gevormde waterdamp 

gecondenseerd wordt om terug te keren in vloeibare toestand, met dien 

verstande dat de verbrandingsproducten dezelfde totale massa waterdamp 

bevatten als het aardgas of Aardgas en de lucht vóór de verbranding.  

“Constructeur”: de onderneming die verantwoordelijk is voor de bouw van het 

Aardgasontvangststation op de Site van de Eindafnemer. 

“Dag” : zoals gedefinieerd in de Gedragscode. 

“Druk” of “P”: de effectieve druk (in bar), dit wil zeggen de boven de 

atmosferische druk gemeten druk. 

“Drukreduceerstation”: alle uitrustingen, buizen, toestellen, instrumenten, 

installaties, behuizingen, toestellen en materialen die bedoeld zijn om 

bepaalde gashoeveelheden over te brengen van een net met een bepaalde 

druk naar een ander net met een lagere ontwerpdruk, inclusief de vereiste 

overdrukbeveiligingen. 

“Erkend Controle-organisme” of “Controle-organisme”: het Controle-

organisme zoals beschreven in het Koninklijk Besluit van 19 maart 2017 

betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie 

van installaties voor vervoer van gasachtige producten en andere door middel 

van leidingen. 

“Gaschromatograaf”: in voorkomend geval de chromatograaf met zijn 

toebehoren (het gegevensverwervingssysteem, het rekenapparaat, enz.), 

geïnstalleerd door de Beheerder in een cabine op de Site. De 

Gaschromatograaf is eigendom van de Beheerder en wordt door hem 

onderhouden en gekalibreerd.  

“Gaswet”: de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 

producten en andere door middel van leidingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. 

“Gedragscode”:  Koninklijk Besluit van 23 december 2010 betreffende de 

gedragscode inzake toegang tot het Aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie 

voor Aardgas en de LNG-installatie en tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 

12 juni 2001 betreffende de algemene voorwaarden voor de levering van 

Aardgas en de toekenningsvoorwaarden van de leveringsvergunningen voor 

Aardgas,  gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 januari 2011, zoals van 

tijd tot tijd gewijzigd. 

“Gereguleerde Tarieven”: de tarieven voor de basisvervoersdiensten en 

aanvullende vervoersdiensten aangeboden door de Beheerder, zoals die door 

de CREG zijn goedgekeurd en door de Beheerder zijn gepubliceerd, zoals van 
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tijd tot tijd gewijzigd . 

“Ingangsafsluiter”: het geheel van de afsluiters met ontluchting en bypass 

(balancering) die in voorkomend geval deel uitmaken van het 

Aardgasontvangststation, en die deze laatste beveiligen. 

“Ingangshoofdafsluiter”: alle afsluiters met ontluchting en bypass (balancering), 

als deel van het Aardgasvervoersnet, waardoor het Aardgasontvangststation 

beheerd door de Eindafnemer kan worden afgesloten van het 

Aardgasvervoersnet. Deze afsluiter is aangeduid op het liggingsplan (Bijlage 3). 

“Installatie van de Beheerder”: alle installaties en/of toestellen die eigendom 

zijn van de Beheerder, door hem worden geëxploiteerd en zich op de Site 

bevinden, zoals opgesomd in Bijlage 9 van onderhavig  Contract.  

“Isolatievoeg kathodische bescherming”: uitrusting die zorgt voor een 

galvanische scheiding tussen het Aardgasvervoersnet en het 

Aardgasontvangststation. 

“Jaar”: de periode die ingaat op 1 oktober om 6.00 uur (Belgische tijd) van elk 

kalenderjaar en eindigt op 1 oktober om 6.00 uur (Belgische tijd) van het 

daaropvolgende kalenderjaar. 

“Joule” of “J”: de eenheid van arbeid, energie en overeenkomstige 

warmtehoeveelheid zoals vastgelegd met inachtneming van de norm ISO 1000 

over de SI-eenheden en aanbevelingen voor het gebruik van hun veelvouden 

en van bepaalde andere eenheden. 1 MJ (megajoule) is te verstaan als één 

miljoen (106) joule. 

“Kilowattuur” of “kWh”: de eenheid van energie; 1 kWh komt overeen met 3,6 

MJ. 

“Kubieke meter in basisomstandigheden” of “m³(n)” aardgas of Aardgas: de 

hoeveelheid aardgas of Aardgas die op een temperatuur van nul (0) graden 

Celsius bij een absolute druk van één komma nul duizend driehonderd 

vijfentwintig (1,01325) bar, een volume van één (1) kubieke meter inneemt 

wanneer deze vrij is van waterdamp. 

“Maand”: de periode die ingaat om 6.00 uur (Belgische tijd) op de eerste dag 

van elke kalendermaand en eindigt om 6.00 uur (Belgische tijd) op de eerste 

dag van de daaropvolgende kalendermaand. 

“Maximale Incidentele Druk” of “MIP”: de maximale Druk die het daartoe 

bestemde gedeelte van het Aardgasontvangststation als gevolg van een 

incident kortstondig kan ondergaan en die begrensd wordt door de 

drukbeveiligingsinrichtingen.  

“Maximale toegelaten Bedrijfsdruk” of “MAOP”: de maximale Druk waaronder 

het daartoe bestemde gedeelte van het Aardgasontvangststation in 
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continubedrijf kan functioneren onder normaalcondities (zonder afwijking qua 

inrichtingen of gasstroom). 

“Maximumdebiet” of “Qmax”: het maximale gasvolume van de Meter per 

tijdseenheid.  

“Meetstation”: enigerlei uitrusting, buis, apparaat, instrument, meter, installatie 

en materialen die benodigd zijn om de door de Eindafnemer afgenomen 

hoeveelheden Aardgas te meten. Deze term is van gelijke toepassing op elk 

onderdeel van het Meetstation. Het Meetstation bevat minstens één 

Gasvolumemeter, één Volumeherleidingsinstrument, één precisiemanometer 

en één precisiethermometer alsook de vereiste registratie-inrichtingen.  

“Minimumdebiet” of “Qmin”: het minimale gasvolume van de Meter per 

tijdseenheid.  

“Netgebruiker”: de natuurlijke of rechtspersoon zoals bepaald in de Gaswet. 

“Nominaal Debiet” of “Qn”: het gasvolume per tijdseenheid onder de 

bedrijfscondities waarvoor het Aardgasontvangststation is ontworpen. 

 “Noodsituatie”: elke gebeurtenis of elke situatie die conform artikel 144 van de 

Gedragscode noodmaatregelen vereist van de Beheerder of de Eindafnemer. 

“Ontwerpdruk” of “DP”: de druk die als basis dient voor ontwerpberekeningen. 

“Operationele Procedures”: de technische regels en specificaties met 

betrekking tot het Aardgasontvangststation zoals die bij onderhavig Contract 

zijn gevoegd.  

“PED”: de Europese richtlijn 2014/68/EU (‘Pressure Equipment Directive’) die in 

Belgisch recht is omgezet door het Koninklijk Besluit van 11 juli 2016. 

“Pm Punt (Pr Punt)”: het drukmeetpunt dat dient voor het meten van de 

statische druk equivalent aan de statische druk ter hoogte van het turbinewiel 

van de Turbinemeter onder de meetcondities of equivalent aan de 

ingangsdruk van de Rotorgasmeter. 

“Rechtstreekse Schade”: elke schade aan het vermogen van een Partij die het 

onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is van een fout van de andere Partij, met 

inbegrip van de materiële schade, d.w.z. schade aan materiële goederen (de 

“Rechtstreekse Materiële Schade”) en de immateriële schade, d.w.z. de 

schade aan immateriële goederen van een Partij die rechtstreeks voortvloeien 

uit Rechtstreekse Materiële Schade (de “Rechtstreekse Immateriële Schade”), 

met inbegrip van o.a. inkomstenderving en winstderving, met uitzondering van 

onrechtstreekse schade. 

“Relatieve dichtheid”: de verhouding tussen de massa van een gas, 

opgenomen in een willekeurig volume, en de drogeluchtmassa met een 
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standaardsamenstelling, zoals vermeld in de norm ISO 6976, die in datzelfde 

volume is opgenomen onder dezelfde referentiecondities. 

“Rho” of “Soortelijke Massa”: massa van het gas gedeeld door het volume 

ervan in bepaalde druk- en temperatuurcondities. 

“Rotorgasmeter”: volumetrische meter waarmede het doorgestroomde 

gasvolume gemeten wordt door de telling van het aantal omwentelingen van  

zuigers, die één of meer meetkamers vormen door wentelingen verwekt door 

de draaiende doorstroming van het gas. 

“Schoepenradgasmeter” of “Turbinemeter”: niet-volumetrische meter, 

waarmede het doorgestroomde gasvolume wordt gemeten door de telling 

van het aantal omwentelingen van een schoepenrad (turbinewiel), dat in 

beweging wordt gebracht door de axiale doorstroming van het gas. 

“Site”: de al dan niet afgesloten eigendom die toebehoort aan of gebruikt 

wordt door de Eindafnemer en waarop het Aardgasontvangststation gelegen 

is. 

“Standaard Aardgasvervoerscontract”: het contract dat wordt gesloten tussen 

de Bevrachter(s) en de Beheerder voor toegang tot het Aardgasvervoersnet 

met inbegrip van de vervoersdiensten in het kader daarvan. 

“Telemeting”: elke registratie en transmissie van een hoeveelheid, waarde, 

informatie of gegeven via het Telemetingssysteem zonder voorafgaande 

verificatie of validatie.   

“Telemetingssysteem”: de apparatuur voor Telemeting en datatransmissie die 

door de Beheerder op de meetlijnen van het Meetstation  van de Eindafnemer 

wordt geïnstalleerd. Deze apparatuur is de eigendom van en wordt 

geëxploiteerd door de Beheerder. 

“Tijdelijke Bedrijfsdruk” of “TOP”: de Druk waaronder een 

Aardgasontvangststation tijdelijk kan worden gebruikt onder toezicht van de 

inrichtingen voor gasdrukvermindering/-regeling. 

“Toewijzingsovereenkomst”: zoals gedefinieerd in artikel 157 van de 

Gedragscode.  

“Ultrasoonmeter” : niet volumetrische meter, die ultrasonen gebruikt om het 

gedebiteerde gasvolume te meten. 

“Verbonden Onderneming”: elke onderneming die beantwoordt aan de 

definitie van artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen. 

“Volume Gasmeter” of “Meter”: meetinstrument, aanvaard door de bevoegde 

overheid, dat het mogelijk maakt het gasvolume te bepalen dat vervoerd 

wordt via de leiding waarop dit instrument geïnstalleerd is.  
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“Volumeherleidingsinstrument”: mechanisch of elektronisch instrument dat als 

taak heeft het berekenen, integreren en weergeven van elke afname die 

gemeten wordt door een gasmeter die onder normaalcondities functioneert 

(druk = 1,01325 bar; temperatuur = 273,15 °K, Zn), door als input het volume te 

gebruiken onder de meetcondities waaraan de gasmeter onderworpen is en 

andere eigenschappen zoals de heersende temperatuur en druk van het gas. 

Elke afwijking van de ideale gaswet wordt gecompenseerd door de 

samendrukbaarheidsfactor (ook compressibiliteitsfactor genoemd). 

 “Voorzichtige en Zorgvuldige Operator”: de mate van zorgvuldigheid, 

voorzichtigheid en voorzorg die men redelijkerwijs mag verwachten van een 

bekwaam en ervaren operator die zich met een activiteit van hetzelfde type 

bezighoudt en in identieke of vergelijkbare omstandigheden en voorwaarden 

optreedt, door op genoegzame wijze rekening te houden met de belangen 

van de andere Partij. 

“Wobbe-index”: de Calorische Bovenwaarde gedeeld door de vierkantswortel 

van de Relatieve Dichtheid.     

 “Watt” of “W”: de eenheid van vermogen zoals vastgelegd met inachtneming 

van de norm ISO 1000 over de SI-eenheden en aanbevelingen voor het gebruik 

van hun veelvouden en van bepaalde andere eenheden. 1 MW (MegaWatt) 

is te verstaan als één miljoen (106) Watt. 

“Week”: een tijdsperiode van zeven (7) Dagen die ingaat om 6.00 uur 

(Belgische tijd) op maandag en eindigt om 6.00 uur (Belgische tijd) de 

maandag daarna. 

“Z”: compressibiliteitsfactor die de verhouding weergeeft tussen het werkelijke 

volume van een willekeurige gasmassa in bepaalde druk- en 

temperatuursomstandigheden en het volume van hetzelfde gas in dezelfde 

omstandigheden berekend volgens de ideale gaswet. 

ZTP : Zeebrugge Trading Point, virtueel handelspunt voor aardgas in België en 

Groothertogdom Luxemburg. 
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2. Algemene bepalingen 
Onderhavig Contract omvat de Operationele Procedures. 

3.  Verplichtingen van de partijen 

3.1 Verplichtingen van de Partijen 
3.1.1 De Partijen zullen onderhavig Contract te allen tijde uitvoeren overeenkomstig 

(i) de maatstaven van een Voorzichtige en Zorgvuldige Operator, (ii) de wetten 

en reglementen van toepassing op onderhavig Contract, waaronder 

begrepen de Gedragscode, en (iii) de bijgevoegde Operationele Procedures 

(Bijlage 1) en de andere bijlagen.  

In het geval van een nieuw Aardgasontvangststation of voor elke vervanging 

van één of meerdere onderdelen van een bestaand Aardgasontvangststation 

handelen de Partijen overeenkomstig de Operationele Procedures.  

In geval van een bestaand Aardgasontvangststation handelen de Partijen 

overeenkomstig de Operationele Procedures, behoudens voor wat betreft:  

a) artikel 5.2.2 van de Operationele Procedures waarvoor een 

overgangstermijn tot uiterlijk 1 januari 2023 geldt om zich te conformeren 

aan de gewijzigde Operationele Procedures;   

b) artikel 3.3.5.6 van de Operationele Procedures waarvoor een 

overgangstermijn tot uiterlijk 1 januari 2030 geldt om zich te conformeren 

aan de gewijzigde Operationele Procedures. Indien echter de bestaande 

Volumeherleidingsinstrumenten toelaten om correctiecurves in te geven en 

een ijkingscertificaat beschikbaar is, dan bedraagt de maximale 

overgangstermijn 12 maanden te rekenen vanaf de datum van 

goedkeuring door de regulator;   

c)  de bullets 4 tot 9 van artikel 3.3.1 van de Operationele Procedures die 

voortvloeien uit de Operationele Procedures die van toepassing waren op 

het moment van de indienstneming van de installatie ; en 

d) de artikels 3.3.2., 3.3.3 en 3.3.4 van de Operationele Procedures, alsook  de 

technische voorschriften gebaseerd op de PED, die uitsluitend van 

toepassing zijn op nieuwe installaties en vervangingen van één of meerdere 

onderdelen van bestaande installaties.  

3.1.2 De Beheerder kan de Ingangshoofdafsluiter dichtdraaien in de in de 

Gedragscode voorziene gevallen en volgens de daarin voorziene 

modaliteiten. 

In Noodsituaties mag de Eindafnemer de Ingangshoofdafsluiter dichtdraaien 
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om de integriteit van het Aardgasontvangststation of de openbare veiligheid 

te beschermen.  

Ingeval een Partij ertoe wordt gebracht de Ingangshoofdafsluiter dicht te 

draaien wegens een Noodsituatie brengt ze onmiddellijk de andere Partij ervan 

op de hoogte. De gesloten afsluiter mag uitsluitend opnieuw worden 

opengedraaid door het personeel dat daartoe behoorlijk is gemachtigd door 

de Beheerder die daarbij met de vereiste zorgvuldigheid handelt, en na 

schriftelijk akkoord van beide Partijen.  

Elke Partij die in Noodsituaties maatregelen neemt: 

a) dient de Noodsituatie onverwijld kenbaar te maken aan de andere Partij 

en verstrekt met redelijke zorgvuldigheid alle beschikbare gegevens over 

de oorzaak van de gebeurtenis; 

b) dient onverwijld aan de andere Partij te kennen te geven dat de 

Noodsituatie heeft opgehouden en, in het tegenovergestelde geval, raamt 

de tijd die vereist is om de Noodsituatie te verhelpen en de andere Partij 

ervan op de hoogte brengen; en 

c) dient onverwijld al het redelijkerwijs mogelijke te doen om de 

gebeurtenissen te verhelpen die de nakoming van de verplichtingen 

krachtens onderhavig Contract beletten en om de daardoor veroorzaakte 

schade te beperken.  

3.1.3 De Partijen verbinden er zich toe de Toewijzingsovereenkomst te sluiten volgens 

het model dat bij onderhavig Contract is gevoegd (Bijlage 2).  

3.2 Verplichtingen van de Eindafnemer 

 
3.2.1 De Eindafnemer heeft een Standaard Aardgasvervoerscontract gesloten of 

een derde gevraagd een Standaard Aardgasvervoerscontract  te sluiten met 

de Beheerder voor de bevoorrading van Aardgas op het Afnamepunt. 

 

[Gebruiken VOOR DE NIEUWE AANSLUITINGEN ipv § hierboven]:  
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De Eindafnemer verbindt zich ertoe een Standaard Aardgasvervoerscontract 

af te sluiten of een derde te vragen een Standaard Aardgasvervoerscontract 

af te sluiten dat uiterlijk op [   ] ingaat, voor een minimumduur van [   ] en een 

vervoerscapaciteit van ten minste [   ] kWh/h.  

De Eindafnemer bezorgt de Beheerder een bankgarantie op eerste verzoek 

(conform het model in Bijlage 8) om het investeringsrisico van de Beheerder 

met betrekking tot de aansluiting te dekken ingeval de transportcapaciteit van 

minstens [      ] kWh/h voor een minimumduur van [      ] te rekenen vanaf de 

indienststelling van de aansluiting niet zou worden gerespecteerd. 

3.2.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.4 en 7 en behoudens elke sanctie of 

rechtsmiddel op strafrechtelijk gebied, is de Eindafnemer niet gerechtigd 

Aardgas van het Aardgasvervoersnet af te nemen indien er geen Standaard 

Aardgasvervoerscontract is gesloten op het ogenblik van de afname door de 

Eindafnemer.  

3.2.3 De Eindafnemer dient de Beheerder in kennis te stellen van elke wijziging met 

betrekking tot de persoon of onderneming die Aardgas op het Afnamepunt 

levert, voor de hoeveelheden die conform de Toewijzingsovereenkomst aan 

de Eindafnemer zijn toegewezen. 

3.2.4 Tijdens de volledige duur van onderhavig Contract dient de Eindafnemer, (i) 

het Aardgasontvangststation te onderhouden, te herstellen en te vervangen, 

(ii) zijn installaties bedrijfsklaar en bedrijfszeker te houden, (ii) zijn installaties te 

exploiteren als Voorzichtige en Zorgvuldige Operator,  (iii) zich redelijkerwijs in 

te spannen om alle vergunningen te vernieuwen en te handhaven die vereist 

zijn om het Aardgasontvangststation in stand te houden en te exploiteren. 

3.2.5 Indien een verandering in het gasverbruik wordt verwacht en minstens 

tweejaarlijks in de maand mei, dient de Eindafnemer de Beheerder ter 

informatie alle ter zake doende gegevens te verstrekken verband houdende 

met (i) de verwachte wijzigingen in zijn verbruik van Aardgas wat de 

capaciteitsbehoeften betreft, (ii) het jaarlijks verbruik voor de eerstvolgende vijf 

(5) jaar en (iii) de verwachte toekomstige ontwikkelingen over de 

eerstvolgende tien (10) jaar, daarbij inzonderheid rekening houdend met de 

geplande en/of voorgenomen investeringen en/of desinvesteringen die een 

weerslag kunnen hebben op zijn verbruik van Aardgas en/of de 

belastingsfactor van zijn verbruik van Aardgas. 

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat een dergelijke kennisgeving geen 

afbreuk doet aan de regels betreffende de capaciteitstoewijzing en/of de 

beschikbaarheid van capaciteit. 

3.2.6 De Beheerder dient vooraf zijn akkoord te geven voor elke aansluiting van 

Aardgasvervoers- en/of Aardgasdistributie-installaties, met inbegrip van 

het(de) Aardgasontvangststation(s), op het geïnterconnecteerde 
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Aardgasvervoersnet. De Eindafnemer motiveert zijn aanvraag door de 

Beheerder de technische plannen en alle relevante elementen, en in het 

bijzonder economische en technische elementen, met betrekking tot de 

vergunningen en/of de veiligheid voor te leggen. De Beheerder zal zijn akkoord 

niet onredelijk weigeren en kan enkel weigeren om economische, technische, 

vergunnings- en/of veiligheidsredenen. 

3.2.7 De Beheerder is gerechtigd een Telemetingssysteem te installeren op de 

meetlijnen van het Meetstation. Tevens is het de Beheerder toegestaan de 

gegevens over de door de Eindafnemer afgenomen aardgashoeveelheden, 

zoals die door het Meetstation worden gemeten, te ontvangen, te verkrijgen 

(via het Telemetingssysteem) en te verwerken. Overigens is de Beheerder 

gerechtigd deze gegevens aan de Bevrachter(s) in voorkomend geval door te 

geven met zodanige regelmaat en in zodanige vorm als hem goeddunkt. Voor 

de overdracht van die gegevens aan derden is de voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de Eindafnemer vereist.  

Op verzoek van de Eindafnemer stelt de Beheerder hem de op afstand 

gemeten gegevens gekoppeld aan de Eindafnemer en het Aansluitingspunt 

ter beschikking, mits de Eindafnemer vooraf de relevante contractuele 

voorwaarden, zoals gepubliceerd op de website van de Beheerder, heeft 

ondertekend. 

3.2.8     Op verzoek van de Eindafnemer informeert de Beheerder de Eindafnemer over 

de door de Netgebruiker of Netgebruikers  gereserveerde capaciteit(en) voor 

de Eindafnemer.    

 

[VOOR DE NIEUWE AANSLUITINGEN]  

3.2.9  De Eindafnemer betaalt de Beheerder het aansluitingstarief conform de 

Gereguleerde Tarieven. 

3.3 Verplichtingen van de Beheerder 
3.3.1 Onverminderd de verplichtingen krachtens de toepasselijke wetten, verbindt 

de Beheerder zich ertoe de fysieke aansluiting van het 

Aardgasontvangststation van het Aardgasvervoersnet met het 

Aansluitingspunt in stand te houden.  

 

[Gebruiken VOOR DE NIEUWE AANSLUITINGEN ipv § hierboven] 

 Onverminderd de verplichtingen krachtens de toepasselijke wetten verbindt 

de Beheerder zich ertoe de fysieke aansluiting aan het Aardgasontvangstation 

met het Aardgasvervoersnet in het Aansluitingspunt te realiseren en in stand te 

houden, conform het aansluitingsaanbod van de Beheerder zoals aanvaard 
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door de Eindafnemer.  

3.3.2 Tijdens de volledige duur van onderhavig Contract en onverminderd de 

toepassing van artikel 3.1.1, (i) onderhoudt, herstelt en vervangt de Beheerder 

de Ingangshoofdafsluiter, de isoleervoeg van de kathodische bescherming 

van het Aardgasvervoersnet, het Aansluitingspunt en de Installatie van de 

Beheerder, (ii) houdt deze installaties bedrijfsklaar en bedrijfszeker, (iii) 

exploiteert deze installaties als Voorzichtige en Zorgvuldige Operator, en (iv) 

spant zich redelijkerwijs in om alle vergunningen te vernieuwen en te 

handhaven die vereist zijn om het Aansluitingspunt in stand te houden en te 

exploiteren. 

 

3.3.3 De Beheerder stelt Aardgas ter beschikking op het Aansluitingspunt dat aan de 

vereisten van Bijlage 7 voldoet in verband met de Druk en de kwaliteit tenzij hij 

het recht heeft de gastoevoer te onderbreken of te verminderen ingevolge de 

Gedragscode en/of onderhavig Contract.  

Als de Beheerder in gebreke is gebleven, vergoedt hij de Eindafnemer, binnen 

de grenzen van onderhavige Overeenkomst, voor de opgelopen schade die 

de Eindafnemer heeft geleden en aangetoond. 

Onverminderd de voorgaande alinea’s deelt de Beheerder binnen de beste 

termijnen alle relevante informatie mee met betrekking tot een probleem of 

een incident op een (of meer) ingangspunt(en) die redelijkerwijze een impact 

zouden kunnen hebben op de druk en/of kwaliteit van het Aardgas aan het 

Aansluitingspunt. 

3.4 Regeling bij in gebreke zijnde Bevrachter  
3.4.1 Indien de Beheerder vaststelt dat de maatregelen opgelegd krachtens artikel 

132, § 2 van de Gedragscode niet worden opgevolgd of indien de Beheerder 

in toepassing van artikel 16.2 van het Standaard Aardgasvervoerscontract de 

vervoersdiensten in het kader van het Standaard Aardgasvervoerscontract 

schorst, kan hij de Eindafnemer krachtens artikel 132, § 3, 1° van de 

Gedragscode per aangetekend schrijven vragen om zich te wenden tot een 

nieuwe Bevrachter en dit binnen een periode van maximaal tien (10) 

werkdagen + twee (2) kalenderdagen na verzending van voormeld 

aangetekend schrijven.  

3.4.2  Tijdens deze periode van maximaal tien (10) werkdagen + twee (2) 

kalenderdagen die aanvangt op het ogenblik van de verzending van de 

kennisgeving per aangetekend schrijven van de Beheerder aan de 

Eindafnemer van het in gebreke blijven van zijn Bevrachter en de verplichting 

om zich zo snel mogelijk en binnen de tien (10) werkdagen + twee (2) 
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kalenderdagen te wenden tot een nieuwe Bevrachter, en zolang de 

Eindafnemer geen nieuwe Bevrachter heeft aangesteld die capaciteit heeft 

onderschreven op het Afnamepunt van de Eindafnemer, factureert de 

Beheerder en verbindt de Eindafnemer zich tot de betaling aan de Beheerder 

van de bedragen en de daarmee verbonden federale bijdragen, heffingen, 

taxen, e.d., die overeenkomen met de Gereguleerde Tarieven die gelden voor 

de vervoersdiensten, zoals onderschreven waren door de in gebreke zijnde 

Bevrachter, op het Afnamepunt zoals bepaald in de lijst met Gereguleerde 

Tarieven (beschikbaar op de website van de Beheerder), alsook voor het 

Aardgas dat werd verbruikt op het Afnamepunt (gevaloriseerd aan de op dat 

moment binnen de markt geldende Aardgasprijs op de ZTP (ZTP Day Ahead 

prijs). 

 

3.4.3 Indien op hetzelfde Afnamepunt verschillende Bevrachters actief zijn voor 

rekening van de Eindafnemer, dan is de voorgaande paragraaf enkel van 

toepassing op het deel dat krachtens de Toewijzingsovereenkomst is 

toegekend aan de in gebreke zijnde Bevrachter. 

3.4.4  In het geval dat de Eindafnemer een nieuwe Bevrachter aanstelt en die 

Bevrachter capaciteit onderschrijft via een Standaard 

Aardgasvervoerscontract met de Beheerder vóór het verstrijken van de eerder 

vermelde termijn van tien (10) werkdagen + twee (2) kalenderdagen, dan 

eindigt de overgangsperiode op de startdatum van de bevoorrading vermeld 

in de Toewijzingsovereenkomst die wordt ondertekend door alle Partijen, 

volgens het model in de bijlage van dit Contract (Bijlage 2). De 

betalingsverplichtingen ten aanzien van de Beheerder stoppen en de 

facturatie gericht aan de nieuwe aangestelde Bevrachter vangt aan op de 

Dag waarop de Standaard Aardgasvervoerscontract en de nieuwe 

Toewijzingsovereenkomst in werking treden. De afrekening wordt gebaseerd 

op de afnames die door de Eindafnemer worden geregistreerd en door de 

Beheerder worden bevestigd ten laatste in de maand die volgt op 

inwerkingtreding van de nieuwe Toewijzingsovereenkomst.  

 

3.4.5   Indien de Eindafnemer geen nieuwe Bevrachter heeft aangesteld die 

capaciteit heeft onderschreven op het Afnamepunt van de Eindafnemer 

binnen de tien (10) werkdagen + twee (2) kalenderdagen, behoudt de 

Beheerder zich het recht voor om de Ingangshoofdafsluiter te sluiten, conform 

de bepalingen (artikel 7.4) van dit Contract. 

3.4.6   Indien op hetzelfde Afnamepunt verschillende Bevrachters actief zijn voor  

rekening van de Eindafnemer en de Eindafnemer het deel dat krachtens de 

Toewijzingsovereenkomst werd toegekend aan de in gebreke zijnde 
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Bevrachter niet heeft gecompenseerd binnen de eerder vermelde termijn van 

10 werkdagen, is de Eindafnemer krachtens de Toewijzingsovereenkomst 

verplicht om zijn afnames te verminderen ten belope van de toewijzingen aan 

de in gebreke zijnde Bevrachter. Als de Eindafnemer zijn afnames overschrijdt, 

is artikel 4.7 van toepassing voor die overschrijding. 

3.4.7    Als uit informatie die de Eindafnemer aan de Beheerder heeft verschaft, blijkt 

dat de Eindafnemer Aardgas op de ZTP heeft gekocht bij een andere 

vennootschap dan de in gebreke zijnde Bevrachter, en dat deze laatste enkel 

instond voor het fysieke vervoer van Aardgas tot aan het Afnamepunt, zal de 

Beheerder de gepaste maatregelen met de Eindafnemer bespreken.  

4. Aansprakelijkheid 

4.1 Aansprakelijkheid van de Partijen 
Artikel 4 is van toepassing op alle gevallen waar een Partij aansprakelijk wordt 

gesteld in het kader van onderhavig Contract, zowel in het geval van een 

contractuele aansprakelijkheid als in het geval van een samenloop van een 

contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid.  

4.2 Aansprakelijkheidsbeperking 
4.2.1 Onverminderd artikel 4.1 en behoudens in geval van bedrog of opzettelijke 

fout, is de verantwoordelijkheid van een Partij ten opzichte van de andere Partij 

uitsluitend beperkt tot de herstelling van Rechtstreekse Schade die de andere 

Partij heeft opgelopen, binnen de hieronder vermelde beperkingen in artikels 

4.2.2 en 4.2.3. 

4.2.2 In geval van zware fout is de verantwoordelijkheid van een Partij ten opzichte 

van de andere Partij beperkt tot de vergoeding van Rechtstreekse Materiële 

en Immateriële Schade die de andere Partij heeft opgelopen. Het bedrag van 

de vergoeding is beperkt per schadegeval en per kalenderjaar:  

(i) voor Rechtstreekse Materiële Schade: tot een bedrag dat overeenkomt 

met de jaaromzet van de Beheerder die wordt geboekt door 

afnamecapaciteit te onderschrijven (met uitsluiting van 

flexibiliteitsdiensten) op het Afnamepunt van de Eindafnemer, met een 

ondergrens van vijftigduizend euro (50.000 EUR) en een bovengrens van 

twee miljoen vijfhonderdduizend euro (2.500.000 EUR) en, 

(ii) voor Rechtstreekse Immateriële Schade: tot een bedrag dat 

overeenkomt met de jaaromzet van de Beheerder die wordt geboekt 

door afnamecapaciteit te onderschrijven (met uitsluiting van 

flexibiliteitsdiensten) op het Afnamepunt van de Eindafnemer, met een 
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ondergrens van vijftigduizend euro (50.000 EUR) en een bovengrens van 

vijfhonderdduizend euro (500.000 EUR). 

4.2.3 In alle andere gevallen is de verantwoordelijkheid van een Partij ten opzichte 

van de andere Partij beperkt tot de vergoeding van Rechtstreekse Materiële 

Schade die de andere Partij heeft geleden.  Het bedrag van de vergoeding is 

per schadegeval en per burgerlijk jaar beperkt tot een bedrag dat 

overeenkomt met het deel van de jaaromzet van de Beheerder die wordt 

geboekt door afnamecapaciteit te onderschrijven (met uitsluiting van 

flexibiliteitsdiensten) op het Afnamepunt van de Eindafnemer, met een 

ondergrens van vijftigduizend euro (50.000 EUR) en een bovengrens van één 

miljoen euro (1.000.000 EUR). 

De aansprakelijkheidsbeperkingen in onderhavig artikel 4 zijn van toepassing 

voor alle aanvragen voor de betaling van een schadevergoeding per Site van 

de Eindafnemer, met inbegrip van alle Aardgasontvangststations voor een 

dergelijke Site. 

4.2.4 Behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout is de maximale vergoeding 

die de Beheerder per schadegeval moet betalen voor alle standaard 

aansluitingscontracten die de Beheerder met de Eindafnemer en de andere 

Eindafnemers heeft gesloten in ieder geval beperkt tot een totaalbedrag van 

vijf miljoen euro (5.000.000 EUR). Als de totale schade meer bedraagt dan vijf 

miljoen euro (5.000.000 EUR), dan wordt de maximale schadevergoeding 

verschuldigd door de Beheerder verdeeld tussen de betrokken Eindafnemer en 

de betrokken Eindafnemers pro rata de geleden schade. 

4.3 Verplichting tot Beperking van Schade 
Ingeval schade werd veroorzaakt door een Partij, neemt de andere Partij alle 

redelijke maatregelen om haar schade te beperken, rekening houdend met 

de belangen van alle Partijen. De Eindafnemer neemt ook, preventief, de 

nodige maatregelen als Voorzichtige en Zorgvuldige Operator om zich te 

beschermen tegen de gevolgen van eventuele onderbrekingen van de 

onderschreven vervoersdienst die een invloed kunnen hebben op de afname. 

4.4 Vrijwaring 
Voor de vergoeding van schade boven de beperkingen voorzien in artikel 4.2, 

vrijwaart een Partij de andere Partij en stelt ze deze schadeloos voor alle 

rechtsmiddelen, vorderingen, aansprakelijkheidsstellingen, uitgaven en 

onkosten van een van de Verbonden Ondernemingen van de vrijwarende 

Partij, die rechtstreeks of onrechtstreeks is aangesloten op hetzelfde 

Aardgasontvangststation. 

Onverminderd hetgeen voorafgaat, vrijwaart een Partij de andere Partij en stelt 
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ze schadeloos voor alle rechtsmiddelen, vorderingen, 

aansprakelijkheidsstellingen, uitgaven en onkosten van derden ter vergoeding 

van schade veroorzaakt door of voortvloeiend uit de niet-nakoming van haar 

verplichtingen krachtens de toepasselijke wetten en reglementen en/of 

onderhavig Contract. 

4.5 Procedure 
Wanneer een Partij meent het recht te hebben vergoed te worden door de 

andere Partij conform artikel 4, brengt deze Partij de andere Partij hiervan 

schriftelijk op de hoogte. Deze kennisgeving per aangetekende brief moet 

worden uitgevoerd zodra de kennisgevende Partij kennis heeft van de 

elementen waarmee ze haar aanvraag wil staven. De kennisgeving zet het 

soort vordering, het bedrag en de berekeningsmethode gedetailleerd uiteen, 

met verwijzing naar de aangehaalde contractuele clausules.  

4.6 Afstand van verhaal 
4.6.1 Behoudens in geval van opzettelijke fout of bedrog, doet elke Partij afstand van 

elk verhaalsrecht dat in voorkomend geval tegen de andere Partij kan worden 

uitgeoefend uit hoofde van overlijden of lichamelijk letsel door de andere Partij 

toegebracht aan haarzelf, aan één van haar werknemers of lasthebbers en 

zorgt ervoor dat haar verzekeraars dat ook doen.  

Als de verzekeraar van een van de Partijen weigert afstand te doen van een 

eventueel verhaalsrecht tegen de andere Partij uit hoofde van overlijden of 

lichamelijk letsel door de andere Partij toegebracht aan haarzelf, één van haar 

werknemers of lasthebbers, dan brengt deze Partij de andere Partij ervan 

onmiddellijk op de hoogte zodat de Partijen voor een geschikte risicodekking 

kunnen zorgen.  

4.6.2 Onverminderd artikel 3.3.3 is de Beheerder slechts vrijgesteld van zijn 

verplichting(en) en bijhorende aansprakelijkheid onder dit Contract, in 

verhouding tot de mate waarin de Beheerder verhinderd is voormelde 

verplichtingen na te leven doordat de Bevrachter(s)  in gebreke blij(ft)(ven) 

zijn/hun verplichtingen na te komen krachtens enigerlei overeenkomst die hij/zij 

heeft/hebben gesloten voor de levering van Aardgas aan de Eindafnemer en 

het daarmee samenhangend vervoer  .  

4.6.3 Elke Partij zorgt dat haar verzekeringsmaatschappij afstand doet van alle 

rechten van indeplaatsstelling of verhaalrechten tegen de andere Partij, 

overeenkomstig de aansprakelijkheid en vergoedingen bepaald in artikel 4.1 

en 4.2.  

Indien de verzekeraar van een van de Partijen weigert afstand te doen van 

een eventueel verhaalsrecht tegen de andere Partij uit hoofde van overlijden 
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of lichamelijk letsel door de andere Partij toegebracht aan haarzelf, één van 

haar werknemers of lasthebbers, dan brengt deze Partij de andere Partij ervan 

onmiddellijk op de hoogte zodat de Partijen voor een geschikte risicodekking 

kunnen zorgen.  

 

4.7 Net-naleving van Artikelen 3.2.1,3.2.2 en 3.4.  

Onverminderd het bepaalde in de Artikelen 4.1 en 4.2, en na voorafgaande 

ingebrekestelling, is de Eindafnemer aansprakelijk en dient hij de Beheerder te 

vrijwaren tegen enigerlei rechtsmiddel, aansprakelijkheidsstelling, kosten, 

uitgaven, verliezen of schade, waaronder begrepen directe en indirecte 

kosten, uitgaven, verliezen of schade, alsook de kosten, uitgaven, verliezen of 

schade van materiële en immateriële aard, die de Beheerder lijdt als gevolg 

van de niet-naleving door de Eindafnemer van het bepaalde in de artikelen 

3.2.1 (of Artikel 3.2.1, 1e lid voor de nieuwe aansluitingen), 3.2.2. en 3.4. 

Overeengekomen wordt dat de Eindafnemer in elk geval en als minimum 

gehouden is tot betaling aan de Beheerder van de boeten wegens 

overschrijding van de vervoerscapaciteit en de flexibiliteit in overeenstemming 

met de Gereguleerde Tarieven. De aansprakelijkheidsbeperkingen zoals 

bepaald in artikel 4.2 zijn niet van toepassing in geval van niet-naleving van 

artikelen 3.2.1 (of artikel 3.2.1, 1e lid voor de nieuwe aansluitingen), 3.2.2. en 3.4. 

5 Overmacht 
5.1 De term “Overmacht” is te verstaan als elke onvoorzienbare gebeurtenis die 

buiten de controle valt van een als Voorzichtige en Zorgvuldige Operator 

handelende Partij die onafhankelijk van zijn wil gebeurt, waardoor de 

desbetreffende Partij in de onmogelijkheid verkeert of ervan weerhouden 

wordt een verplichting krachtens onderhavig Contract na te komen, met 

uitzondering van de betalingen in het kader van onderhavig Contract. 

Voor zover zij voldoen aan de vereisten in het vorige lid, kunnen de volgende 

gebeurtenissen als geval van Overmacht aangemerkt worden, zonder daartoe 

beperkt te zijn: natuurrampen, stakingen, overheidsoptreden of handelingen 

van enigerlei overheidsgezag of overheidsinstantie of diens vertegenwoordiger 

(al dan niet met rechtskracht), het niet-verkrijgen of het niet te gelegener tijd 

vernieuwen van elke vergunning zonder dat zulks toe te rekenen is aan een 

verzuim of een fout in hoofde van de betrokken Partij, de weigering door de 

bevoegde instanties om een vergunning, van welke aard dan ook, te 

handhaven zonder dat zulks toe te rekenen is aan een verzuim of een fout in 

hoofde van de betrokken Partij, oorlog, oproer, opstand, grondverschuiving, 
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brand, overstroming, aardbeving, ontploffing, mechanische storingen of 

ongevallen waardoor elke voor de tenuitvoerlegging van de in dit Contract 

vereiste vervoersinstallatie of andere fabriek of uitrusting getroffen wordt. 

Elk arbeidsconflict wordt geregeld naar uitsluitend goeddunken van de daarbij 

betrokken Partij. 

5.2 In geval van Overmacht worden de verplichtingen van de betrokken Partij 

opgeschort zolang en in de mate dat dit geval van Overmacht hierop van 

invloed is. 

5.3 Elke Partij die zich beroept op een geval van Overmacht dient: 

a) de andere Partij onverwijld in kennis te stellen van de gebeurtenis die het 

voorwerp van Overmacht uitmaakt, met de redelijkerwijs vereiste 

zorgvuldigheid alle beschikbare gegevens over de oorzaak van de 

gebeurtenis te verstrekken en de raming van de nodige tijd om het geval 

van Overmacht te verhelpen; en, 

b) onverwijld alle redelijke praktische maatregelen te nemen om de 

omstandigheden recht te zetten die haar ervan weerhouden haar 

verplichtingen na te komen en de daaruit voortvloeiende schade te 

beperken. 

6 Duur 
Onverminderd Artikelen 7 en 8.7 treedt onderhavig Contract  in werking op de 

datum van ondertekening (de “Datum van Inwerkingtreding”) en blijft deze 

geldig voor een onbepaalde periode. 

7 Ontbinding en verhaal 
7.1 Onverminderd het opvragen door de Beheerder van de bankgarantie 

waarvan sprake in artikel 3.2.1, is de Eindafnemer gerechtigd, met 

inachtneming van een opzeggingstermijn van drie (3) maanden, te verzoeken 

een einde te maken aan de aansluiting van het Aardgasontvangststation op 

het Aardgasvervoersnet en een einde te maken aan onderhavig Contract, 

onder voorbehoud van de betaling van Gereguleerde Tarieven voor deze 

operatie. 

7.2 Onverminderd hun andere rechten en verhaalsmogelijkheden, zijn de 

Eindafnemer en de Beheerder gerechtigd onderhavig Contract met 

onmiddellijke ingang te beëindigen in de volgende gevallen: (i) de 

Eindafnemer met schriftelijke kennisgeving en (ii) de Beheerder na toelating 

van de rechter zoals bepaald in artikel 9: 

 indien de andere Partij in staat van insolventie geraakt, 
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 indien een oordeel of een rechterlijke beschikking wordt geveld 

houdende of in geval van invereffeningstelling, ondercuratelestelling of 

ontbinding van de andere Partij,  

 of indien een administrateur of andere gerechtelijke bewindvoerder, 

zaakwaarnemer, curator, vereffenaar, beheerder of daarmee 

gelijkgestelde lasthebber wordt aangesteld voor het beheer van het 

geheel of een wezenlijk deel van de bezittingen van de andere Partij,  

 of indien enige andere soortgelijke gebeurtenis zich voordoet in een 

toepasselijk rechtsgebied. 

7.3 De Eindafnemer en de Beheerder zijn ook gerechtigd, onverminderd hun 

andere rechten en verhaalsmogelijkheden, onderhavig Contract met 

onmiddellijke ingang te beëindigen in de volgende gevallen: (i) de 

Eindafnemer door schriftelijke kennisgeving en (ii) de Beheerder na toelating 

van de rechter zoals bepaald in artikel 9, indien de andere Partij onderhavig 

Contract wezenlijk schendt (ongeacht of het een alleenstaande gebeurtenis 

betreft dan wel een reeks gebeurtenissen die samen een wezenlijke schending 

uitmaken) en verzuimt een einde te maken aan deze schending binnen vijftien 

(15) werkdagen na ontvangst van de schriftelijke ingebrekestelling waarin de 

aanmanende Partij haar daartoe verzoekt. 

7.4 Onverminderd artikel 4.7 en andere rechten en verhaalmogelijkheden 

waarover de Beheerder krachtens dit Contract beschikt, moet de Beheerder 

bij gebrek aan een geldende Standaard Aardgasvervoerscontract of bij 

schorsing van dit Standaard Aardgasvervoerscontract voor de 

aardgasbevoorrading van de Eindafnemer op het Afnamepunt, met naleving 

van de relevante bepalingen in de Gedragscode, of onmiddellijk, in geval van 

een Noodsituatie of Overmacht, de Ingangshoofdafsluiter dichtdraaien, 

zonder dat hij hiervoor een schadevergoeding aan de Eindafnemer 

verschuldigd is.  

7.5 Mits een opzeggingstermijn van drie (3) maanden in acht wordt genomen, 

heeft de Beheerder het recht de aansluiting van het Aardgasontvangststation 

op het Aardgasvervoersnet stop te zetten en dit Contract op te zeggen, onder 

voorbehoud van de betaling van de Gereguleerde Tarieven voor deze 

operatie. De Beheerder kan dit enkel doen op voorwaarde dat (i) geen enkel 

Standaard Aardgasvervoerscontract werd afgesloten met deze Eindafnemer 

tijdens een periode van ten minste drie (3) kalenderjaren te rekenen vanaf de 

stopzetting van de aansluiting van het Aardgasontvangststation, en (ii) de 

Beheerder kan aantonen dat hij, om de fysieke aansluiting van het 

Afnamepunt in dienst te houden, maatregelen moet nemen die het normale 

beheer en onderhoud van de vervoersinstallaties overstijgen.  
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8 Diverse bepalingen 

8.1 Kennisgevingen 
Elke kennisgeving die gedaan wordt in het kader van dit Contract moet 

schriftelijk zijn.  

In zoverre het Contract hierin uitdrukkelijk voorziet, dienen deze kennisgevingen 

per aangetekend schrijven te gebeuren.  

In de overige gevallen, waaronder ook het overmaken van facturen, kan deze 

kennisgeving per gewone post, per koerier of elektronisch (bvb. per-email) 

plaatsvinden. Alle kennisgevingen dienen gericht te worden aan:  
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 (i) Fluxys Belgium NV: 

Kunstlaan 31 

1040 BRUSSEL - BELGIË 

Tel.: + 32 2 282 77 77 

E-Mail: denis.bawin@fluxys.com 

 

(ii) [Eindafnemer]: 

……………. 

……………. 

……………. 

of naar elk ander adres dat te zijner tijd door elke Partij gewijzigd kan worden 

mits zulks onmiddellijk en schriftelijk ter kennis van de andere Partij wordt 

gebracht.  

  

Kennisgevingen worden geacht geldig ontvangen te zijn: 

(i) indien per koerier afgeleverd: op de dag van aflevering door de koerier; 

(ii) indien per aangetekend schrijven, op het ogenblik dat de brief correct is 

afgestempeld door de post; 

(iii) indien per gewone post: uiterlijk drie werkdagen nadat de brief op de post 

werd gedaan; 

(iv) indien elektronische afgeleverd: de dag waarop de kennisgeving werd 

verstuurd. 

8.2 Overdracht 
Onderhavig Contract is bindend voor en strekt tot voordeel van de Partijen en 

toegelaten rechtsopvolgers.  

Het is de Eindafnemer niet toegestaan enigerlei rechten en verplichtingen 

krachtens onderhavig Contract geheel of gedeeltelijk over te dragen, tenzij 

met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Beheerder. Indien de 

Beheerder een dergelijke schriftelijke toestemming verleent voor een dergelijke 

gehele of gedeeltelijke overdracht voor een periode die korter is dan de 

resterende duur van het Contract, zal de Eindafnemer zijn rechten en 

verplichtingen krachtens onderhavig Contract na afloop van een dergelijke 

tijdelijke overdracht automatisch heropnemen. 
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Het is de Beheerder niet toegestaan deze toestemming te weerhouden indien 

de rechtverkrijgende voldoende financiële en technische waarborgen biedt 

en uitdrukkelijk schriftelijk ermee heeft ingestemd gebonden te zijn door de 

onderhavig Contract. 

Geen enkele overdracht zal effectief zijn voor schriftelijke kennisgeving aan de 

andere Partij met betrekking tot dergelijke overdracht en, in voorkomend 

geval, vóór de schriftelijke toestemming van de Beheerder. 

8.3 Informatieverstrekking 
De Partijen verstrekken elkaar op elk ogenblik alle informatie die voor elke Partij 

dienstig of noodzakelijk kan blijken te zijn om haar rechten uit te oefenen en 

haar verplichtingen na te komen op grond van onderhavig Contract. 

8.4 Deelbaarheid 
Indien een van de bepalingen van dit contract geheel of gedeeltelijk ongeldig, 

onwettig of niet-afdwingbaar is of wordt, wordt deze bepaling geschrapt uit dit 

Contract en vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling na 

raadpleging van de markt en formele goedkeuring door de CREG krachtens 

en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. De andere 

bepalingen blijven ongewijzigd.  

8.5 Verzaking 
Indien een Partij bij onderhavig Contract verzuimt te eniger tijd of tijdens een 

willekeurige tijdsperiode een voorwaarde of recht, van welke aard dan ook, 

toe te passen of uit te oefenen, welke ontstaat uit of in overeenstemming is met 

onderhavig Contract, strekt deze omstandigheid geenszins tot verzaking aan 

deze voorwaarde of aan dit recht door die Partij en wordt zulks evenmin als 

zodanig geïnterpreteerd; dit doet op generlei wijze afbreuk aan het recht van 

de Partij om deze voorwaarde of dit recht naderhand toe te passen of uit te 

oefenen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald. 

8.6 Tegenstrijdigheid 
Niettegenstaande het feit dat het Contract en de Bijlagen één geheel vormen, 

hebben de bepalingen van onderhavig Contract voorrang in geval van 

tegenstrijdigheid tussen onderhavig Contract enerzijds en één of meer Bijlagen 

anderzijds. 

8.7 Voortbestaan van rechten, plichten en 
verplichtingen 
De ontbinding van onderhavig Contract om welke reden dan ook heeft 

geenszins tot gevolg dat een Partij ontheven wordt van enigerlei 
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verantwoordelijkheid waartoe de Partijen op het ogenblik van de ontbinding 

reeds gehouden waren of waartoe ze naderhand gehouden kunnen worden 

op grond van enig handelen of nalaten voorafgaand aan deze ontbinding. 

8.8 Wijziging van het Contract 
De Beheerder mag de bepalingen van onderhavig Contract wijzigen na 

goedkeuring door de CREG conform het toepasselijk wetgevend kader. 

Die wijzigingen zullen automatisch op alle lopende Standaard 

Aansluitingscontracten – Eindafnemer worden toegepast en zullen in werking 

moeten treden op de datum van inwerkingtreding zoals bepaald door de 

CREG en zoals vermeld in de kennisgeving van de Beheerder aan de 

Eindafnemer, rekening houdend met de teneur van de geplande wijzigingen 

en de imperatieven verbonden aan de betrouwbaarheid, de veiligheid en de 

efficiëntie van het Aardgasvervoersnet. 

8.9 Wijziging omstandigheden 
Elke wijziging van de Gereguleerde Tarieven wordt automatisch op onderhavig 

Contract toegepast. 

  



 

 

Versie goedgekeurd door de CREG op 17 februari 2022 

 24 

 

9 Geschillen – Toepasselijk recht 

Partijen streven ernaar alle klachten, geschillen en andere kwesties 

voortvloeiende uit of verband houdende met dit Contract in onderling akkoord 

op te lossen. 

Indien Partijen er niet in slagen om tot een onderling akkoord te komen, dan 

kan één of beide Partij(en) verzoeken de klachten, geschillen of andere 

kwesties die verband houden met dit Contract en die betrekking hebben op 

de verplichtingen die krachtens de Gaswet en de uitvoeringsbesluiten ervan 

aan de Beheerder zijn opgelegd, door te verwijzen naar de geschillenkamer 

georganiseerd door de regulator conform de geldende wetten en 

regelementen. 

Geschillen die verband houden met dit Contract en die betrekking hebben op 

contractuele rechten en verbintenissen waarvoor Partijen niet tot een 

onderling akkoord kunnen komen, worden onderworpen aan de bevoegdheid 

van de rechtbanken van Brussel of, mits uitdrukkelijk akkoord van de Partijen, 

aan de bevoegdheid van een scheidsgerecht samengesteld door het Belgisch 

Centrum voor Arbitrage en Mediatie (Cepani), conform het reglement 

waaraan dit Centrum onderhevig is. 

  

Onderhavig Contract wordt beheerst door en uitgelegd in overeenstemming 

met het Belgische recht. 
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Opgemaakt te Brussel in twee (2) originele exemplaren op [DATUM], 

 

Voor FLUXYS BELGIUM NV  

 

 

 

………………………. ………………………. 

Leentje Vanhamme Arno Büx 

Director Commercial Regulated Chief Commercial Officer  

  

 

 

Voor de EINDAFNEMER  

 

 

 

………………………. ………………………. 

  

 

 

BIJLAGEN: 

1. Operationele Procedures 

2. Model van Toewijzingsovereenkomst 

3. Liggingsplan 

4. Certificaat van overeenstemming 

5. Inbedrijfstellingsrapport 

6. Personalia 

7. Specificaties  

8. Bankwaarborg  

9. Installaties van de Beheerder 

10. Aardgasontvangststation 

11. Elektronisch Data Platform (EDP) 
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