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BIJLAGE 3  

 

GLOSSARIUM VAN DEFINITIES 
 

 

Tenzij de context anders vereist, hebben de met hoofdletter aangeduide woorden de 

volgende betekenis rekening houdend met de bepalingen van de Gaswet en de 

Gedragscode:  

 

(1) Aan- of Verkoopprijs van Gas door de Beheerder van de Opslaginstallatie 

(FGPaankoop / FGPverkoop): betekent de prijs, uitgedrukt in € / kWh, voor 

elke Dag waarop de Beheerder van de Opslaginstallatie Aardgas kan kopen of 

verkopen.  

 

(2) Aanbod: betekent de Opslagdiensten aangeboden tijdens een Veilingsvenster 

zoals gedefinieerd in de relevante TCAW. 

 

(3) Aanvra(a)g(en): betekent de aanvraag om Opslagdiensten te onderschrijven 

door middel van een Aanvraagformulier Diensten. 

 

(4) Aanvrager: betekent een Opslaggebruiker die gebruikmakend van de 

Registratie Documenten verzoekt om een Deelnemer voor een 

Toewijzingsvenster te worden in overeenstemming met de “Terms & 

Conditions” van dergelijk venster. 

 

(5) Aanvraagformulier Diensten: betekent het formulier (zoals gepubliceerd op 

de website van de Beheerder van de Opslaginstallatie) dat de Opslaggebruiker 

gebruikt om de Opslagdiensten aan te vragen, d.w.z. een Aanvraagformulier 

Diensten voor Offerte of een Aanvraagformulier Diensten voor het Afsluiten 

van een Contract in overeenstemming met bijlage C2 van het 

Toegangsreglement voor Opslag. 

 

(6) Aanvraagformulier Diensten voor het Afsluiten van een Contract (SRFC): 

betekent het formulier (zoals gepubliceerd op de website van de Beheerder van 

de Opslaginstallatie) dat de Opslaggebruiker moet gebruiken om een bindende 

Aanvraag in te dienen in overeenstemming met bijlage C2 van het 

Toegangsreglement voor Opslag. 

 

(7) Aanvraagformulier Diensten voor Offerte (SRFQ): betekent het formulier 

(zoals gepubliceerd op de website van de Beheerder van de Opslaginstallatie) 

dat de Opslaggebruiker moet gebruiken om een niet-bindende Aanvraag in te 

dienen in overeenstemming met bijlage C2 van het Toegangsreglement voor 

Opslag. 
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(8) Aanvraagformulier Diensten voor Overdracht (SFRA): betekent het 

formulier (zoals gepubliceerd op de website van de Beheerder van de 

Opslaginstallatie) dat de Opslaggebruiker moet gebruiken om een aanvraag 

voor overdracht in te dienen in overeenstemming met bijlage C3 van het 

Toegangsreglement voor Opslag. 

 

(9) Aanvullende GIS: betekent een programma opgezet door de Beheerder van de 

Opslaginstallatie in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving om de 

vergunde Opslagcapaciteiten van de Opslaginstallatie te vergroten. 

 

(10) Aardgas of Gas: betekent de gasvormige brandstof van ondergrondse 

oorsprong, die hoofdzakelijk uit methaan bestaat, met inbegrip van vloeibaar 

aardgas (LNG) en uitgezonderd mijngas (conform artikel 1.2° van de Gaswet). 

 

(11) Additionele Diensten: betekent de additionele beschikbare Opslagdiensten 

aangeboden op de Primaire Markt (ontbundeld, gebundeld of gecombineerd) 

als gevolg van de optimalisatie van de Opslaginstallatie; 

 

(12)  Bar: staat voor de “drukeenheid bar” zoals bepaald in de ISO norm 1000 SI-

eenheden en aanbevelingen voor het gebruik van hun veelvouden en van 

bepaalde andere eenheden. 

 

(13) Beheerder van de Opslaginstallatie: betekent de beheerder van de 

Opslaginstallatie in het kader van de SSA en ACS. 

 

(14) Bevestigde Nominatie: betekent de bevestiging door de Beheerder van de 

Opslaginstallatie van een Nominatie ingediend door de Opslaggebruiker, in 

overeenstemming met de bepalingen van de bijlage D1 van de ACS. 

 

(15) Bevestiging (van) Diensten: betekent de goedkeuring en bekrachtiging door de 

Beheerder van de Opslaginstallatie van het naar behoren ondertekende SCFC 

in overeenstemming met de regels en periodes bepaald in de toepasselijke wet- 

en regelgeving. Alle bekrachtigde Bevestiging Diensten worden onderdeel van 

het Standaard Opslagcontract (SSA) en worden toegevoegd in bijlage 1 van het 

Standaard Opslagcontract.  

 

(16) Bevestigingsformulier Diensten voor Overdracht (SCFA): betekent het 

formulier (zoals gepubliceerd op de website van de Beheerder van de 

Opslaginstallatie) waarmee de Beheerder van de Opslaginstallatie bevestiging 

geeft aan de Opslaggebruiker van de beschikbaarheid van de Opslagdiensten 

waarvoor de Opslaggebruiker een Aanvraagformulier Diensten voor 

Overdracht indiende in overeenstemming met bijlage C3 van het 

Toegangsreglement voor Opslag. 

 

(17) Bevestigingsformulier Diensten voor het Afsluiten van een Contract 

(SCFC): betekent het formulier (zoals gepubliceerd op de website van de 
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Beheerder van de Opslaginstallatie) waarmee de Beheerder van de 

Opslaginstallatie aan de Opslaggebruiker bevestiging geeft van de beschik-

baarheid van de Opslagdiensten waarvoor de Opslaggebruiker een 

Aanvraagformulier Diensten voor het Afsluiten van een Contract indiende in 

overeenstemming met bijlage C2 van het Toegangsreglement voor Opslag. 

 

(18) Bevoorradingszekerheid (Verordening): betekent de bevoorradingszekerheid 

zoals gedefinieerd in de Verordening (EU) nr. 994/2010 van het Europees 

Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende maatregelen tot 

veiligstelling van de gaslevering en ter vervanging van de Richtlijn 

2004/67/EG van de Raad. 

 

(19) Bieding: betekent een bindende aanvraag voor Opslagdiensten tijdens een 

Veiling neergelegd door een Bieder voor een bepaalde hoeveelheid van 

Opslagdiensten aan een voorafbepaalde Ronde Prijs geplaatst door de 

Beheerder van de Opslaginstallatie zoals voorzien in bijlage C2 van de ACS.. 

 

(20) Bieding Hoeveelheid: betekent de hoeveelheid van een Bieding geplaatst door 

de Bieder zoals voorzien in bijlage C2 van de ACS. 

 

(21) Bieding Prijs: betekent de Ronde Prijs geplaatst door de Opslaggebruiker 

waarvoor de Bieder een Bieding Hoeveelheid plaatst.  

 

(22) Bieder: betekent de persoon (personen,) gemachtigd door de Deelnemer d.m.v. 

een Volmacht om een Bieding te plaatsen voor de Deelnemer zoals voorzien in 

de TCAW. 

 

(23) Bieding Vereisten: betekent de criteria gebruikt voor de evaluatie van de 

Biedingen zoals gedefinieerd in bijlage C2 van de ACS. 

 

(24) Bruikbaar Volume: betekent de Capaciteit van de ondergrondse Opslag 

uitgedrukt in kWh of m³(n) die de Beheerder van de Opslaginstallatie aan de 

Opslaggebruikers aanbiedt, rekening houdend met de systeemintegriteit en de 

operationele omstandigheden van de Opslaginstallatie en het Vervoersnet. 

 

(25) Buffergas of Kussengas: betekent het Aardgas dat in het Ondergrondse 

Reservoir van de Opslaginstallatie aanwezig moet zijn voor het operationele 

beheer van de Opslaginstallatie.  

 

(26) Calorische Bovenwaarde (GCV): betekent de hoeveelheid warmte, uitgedrukt 

in kWh, ontstaan door de volledige verbranding van één (1) normale kubieke 

meter Aardgas of Aardgas bij een temperatuur van vijfentwintig (25) graden 

Celsius en onder een absolute druk van één komma nul één drie twee vijf 

(1,01325) bar met een overschot lucht bij dezelfde temperatuur en onder 

dezelfde druk als het Aardgas of het Aardgas wanneer de verbrandings-

producten gekoeld worden tot vijfentwintig (25) graden Celsius en wanneer het 
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door de verbranding gevormde water in vloeibare toestand condenseert en de 

verbrandingsproducten dezelfde totale massa waterdamp bevatten als het 

Aardgas of het Aardgas en de lucht vóór de verbranding. 

 

(27) Capaciteit: betekent het debiet of volume uitgedrukt in Normaal kubieke meter 

of eenheid van energie per tijdseenheid (conform de Europese verordening 

715/2009).  

 

(28) Capaciteitscontrole: betekent de controle uitgevoerd door de Beheerder van de 

Opslaginstallatie op de Nominaties in overeenstemming met de bijlage D1 van 

de ACS.  

 

(29) Capaciteitstest(s): betekent de tests van de Opslaginstallatie in het kader van 

een testprogramma, in overeenstemming met de bijlage D1 van de ACS. 

 

(30) Cleared Price: betekent dezelfde prijs (resulterend uit een Veilingsvenster te 

betalen door de Deelnemer(s) die Opslagdiensten werden toegewezen tijdens 

dergelijk Veilingsvenster, zoals voorzien in de Veilingsregels onder 

voorbehoud van goedkeuring van de CREG. 

 

(31) Commoditeitselement: betekent een percentage dat maandelijks door de 

Beheerder van de Opslaginstallatie moet worden achtergehouden op bepaalde 

Opslagdiensten van de Opslaggebruiker zoals bepaald in de Gereguleerde 

Tarieven en in overeenstemming met de bijlage D1 van de ACS en dewelke 

gebruikt zal worden voor de berekening van de GIK. 

 

(32) Commoditeitsoverdracht of GIS-overdracht: betekent de overbrenging van 

Aardgas van de Gas op Voorraad rekening van de Opslaggebruiker naar een 

andere Opslaggebruiker via het CTP in overeenstemming met bijlage D1 van 

het Toegangsreglement voor Opslag. 

 

(33) Commoditeitsoverdachtspunt (CTP): betekent het punt van uitwisseling waar 

Gas op Voorraad overgedragen kan worden van de Opslaggebruiker naar een 

andere Opslaggebruiker in overeenstemming met de bijlage D1 van de ACS. 

 

(34) Compensatie Gas: betekent het operationele Gas dat de Beheerder van de 

Opslaginstallatie kan kopen of verkopen voor eigen rekening en op elk 

ogenblik in de tijd om de operationele prestaties te optimaliseren of om het 

overtollige of tekort aan gas te wijten aan een Opslagdienst te compenseren.  

 

(35) Contractuele Periode: betekent de periode beginnend op de Startdatum en 

eindigend op de einddatum van het Standaard Opslagcontract (SSA). 

 

(36) Contractueel Jaar: betekent een periode van 12 opeenvolgende maanden 

beginnend op de Startdatum of op de vervaldag van het Standaard 

Opslagcontract (SSA). 
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(37) Conversie GCV (CGCVH): betekent de conversie GCV voor de H-zone 

toegepast in de Transmissie, uitgedrukt in kWh/m³(n), dat door de Beheerder van 

de Opslaginstallatie zal worden gebruikt met het oog op Nominaties en Reële 

Capaciteiten op het Installatiepunt. 

 

(38) Correctiefactor(en): betekent de factoren waarmee de Onderschreven 

Capaciteiten worden vermenigvuldigd teneinde de Reële Capaciteiten te 

verkrijgen. 

 

(39) CREG: betekent de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het 

Gas zoals bedoeld in artikel 15/14 van de Gaswet. 

 

(40) Dag: betekent de periode van drieëntwintig (23), vierentwintig (24) of 

vijfentwintig (25) uur, al naar het geval, ingaand om 00.00 uur (Belgische tijd) 

op elke dag en eindigend om 23.59 uur (Belgische tijd), met dien verstande dat 

de datum van de dag overeenkomt met de begindatum van dit tijdsinterval is 

zoals hierin bepaald. 

 

(41) Dagelijkse Beschikbaarheidsprognose (DAF): betekent het rapport dat 

dagelijks door de Beheerder van de Opslaginstallatie zal worden gepubliceerd 

via Extranet Storage aan de Opslaggebruiker en dat de Reële Capaciteiten voor 

de volgende uren bevat in overeenstemming met bijlage D1 van de ACS. 

 

(42) Dagelijks Factorrapport (DFR): betekent het rapport dat dagelijks door de 

Beheerder van de Opslaginstallatie zal worden gepubliceerd via Extranet 

Storage aan de Opslaggebruiker en dat de Correctiefactoren voor de volgende 

uren bevat in overeenstemming met bijlage D1 van de ACS. 

 

(43) Dagelijkse Gas Aankoopprijs (GDPbuy): betekent voor elke Dag, uitgedrukt 

in EUR/kWh, de hoogste van de Zig Day-ahead, de SMPbuy en de FGPbuy. 

 

(44) Dagelijkse Gas Verkoopprijs (GDPsell): betekent voor elke Dag, uitgedrukt 

in EUR/kWh, de laagste van de Zig Day-ahead, de SMPsell en de FGPsell. 

 

(45) Day Ahead /  Non Nominated Service (DAM/NNS): betekent de Opslagdienst 

die de Opslaggebruikers die geregistreerd staan als leden van de Day Ahead 

Service in staat stelt te nomineren bovenop hun Onderschreven Uitzend- of 

Injectiecapaciteit, voor zover de Geaggregeerde Uitzend- of Injectienominaties 

niet groter zijn dan de beschikbare Reële Capaciteiten voor respectievelijk 

Uitzending of Injectie.  

 

(46) Deelnemer(s): betekent een Partij die geregistreerd werd als deelnemer door de 

Beheerder van de Opslaginstallatie voor een allocatievenster in 

overeenstemming met de bijlagen C1 en C2 van het Toegangsreglement voor 

Opslag. 
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(47) Deskundige of Expert: betekent de deskundige aangesteld in overeenstemming 

met artikel 19 van bijlage 2 van het Standaard Opslagcontract (SSA). 

 

(48) Dienstallocatie: betekent de toewijzing, in overeenstemming met de 

Dienstallocatieregels, van de beschikbare Opslagdiensten door de Beheerder 

van de Opslaginstallatie voor de Opslaggebruikers voor gebruik van de 

Opslagdiensten door deze Opslaggebruikers. 

 

(49) Dienstallocatieregels: betekent de regels die bepalen hoe de Opslagdiensten 

worden toegewezen aan de verschillende Deelnemers/Opslaggebruikers. 

 

(50) Dienstperiode: betekent de periode tijdens dewelke de Opslaggebruiker 

Opslagdiensten onderschrijft in het kader van het Standaard Opslagcontract 

(SSA). 

 

(51) Directe Materiële Schade: betekent schade aan materiële activa dat in 

oorzakelijk verband staat met een fout begaan door een Partij overeenkomstig 

artikel 10 van bijlage 2 van het Standaard Opslagcontract. 

 

(52) Eigen Verbruik: betekent het gebruik van energie (Aardgas of equivalent 

elektriciteit voor de energievoorziening Opslaginstallatie inclusief verliezen), 

uitgedrukt in kWh, door de Beheerder van de Opslaginstallatie in verband met 

zijn Injectie en Uitzend activiteiten. 

 

(53) Einddatum Dienst: betekent de einddatum van de Dienstperiode. 

 

(54) Elektronisch Data Platform voor Opslag of EDP-Opslag: betekent het web 

gebaseerd data platform zoals beschreven in bijlage H2 van de ACS en op 

basis waarvan er informatie beschikbaar wordt gesteld aan de Opslaggebruiker. 

 

(55) Energietoewijzing (EA): betekent de hoeveelheid Aardgas, uitgedrukt in kWh, 

die wordt toegewezen aan de Opslaggebruiker aan het Installatiepunt/CTP van 

de Opslaginstallatie voor een bepaalde periode. 

 

(56) Energiebalans of Maandelijkse Energiebalans: betekent het verschil, 

uitgedrukt in kWh, op een bepaald moment in tijd, tussen het fysieke niveau in 

de Opslaginstallatie uitgedrukt in energie en de som van de GIS rekeningen. 

 

(57) EUR (€): betekent Euro en is de munt gebruikt voor facturatie en tarieven.  

 

(58) Euribor: betekent het tarief waartegen euro interbank termijndeposito's binnen 

de Eurozone worden aangeboden door de ene eersterangs bank naar een andere 

eersterangse bank. 

 

(59) Finale Ronde: betekent de laatste Ronde die plaats heef gehad wanneer de 

Veiling als sluitend werd verklaard in overeenstemming met de Veilingsregels. 
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(60)  Financiële Bankgarantie: betekent een bankgarantie uitgegeven door een door 

de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten erkende bank (of een 

gelijkaardig organisme van één van de lidstaten van de Europese lidstaten van 

de Europese Unie). 

 

(61) First Committed First Served of FCFS: betekent de toewijzingsmethode gebruikt 

makend van het principe van wie eerst zich verbindt, de dienst ook krijgt 

 

(62) Gas in natura of Gas in Kind (GIK): betekent het Aardgas, uitgedrukt in 

kWh, dat uitgezonden wordt door de Beheerder van de Opslaginstallatie op 

basis van het Commoditeitselement teneinde het Eigen Verbruik van de 

Opslaginstallatie te dekken. 

 

(63) Gas op Voorraad (GIS): betekent de rekening, uitgedrukt in kWh, opgesteld 

door de Beheerder van de Opslaginstallatie die een hoeveelheid Aardgas 

weergeeft (uitgedrukt in energie) die deze Opslaggebruiker op een bepaald 

moment in Opslag heeft. 

 

(64) Gas in Cash (GIC): betekent de vergoeding, uitgedrukt in EUR, die door de 

Beheerder van de Opslaginstallatie wordt afgehouden van het 

Commoditeitselement teneinde het Eigen Verbruik van de Opslaginstallatie te 

dekken. 

 

(65) Gas van Onvoldoende Kwaliteit: betekent Aardgas aan het Installatiepunt dat 

niet voldoet aan minstens één van de Kwaliteitsvereisten. 

 

(66) Gasdag: betekent het tijdsinterval van drieëntwintig (23), vierentwintig (24) of 

vijfentwintig (25) uur, al naar het geval, ingaand om 06.00 uur (Belgische tijd) 

op elke dag en eindigend om 06.00 uur (Belgische tijd) de dag daarop 

volgende, met dien verstande dat de datum voor elke dag de begindatum van 

dit tijdsinterval is, zoals hierin bepaald. 

 

(67) Gasjaar: betekent een periode van twaalf (12) maanden die begint op 1 oktober 

van een jaar om 06:00 uur (Belgische tijd) en eindigt op 1 oktober van het 

volgende jaar om 05:59 uur (Belgische tijd). 

 

(68) Gasmaand: betekent het tijdsinterval dat ingaat om 06.00 uur (plaatselijke tijd) 

op de eerste Dag van elke maand, en dat eindigt om 05.59 uur (plaatselijke tijd) 

op de eerste Dag van de daarop volgende maand. 

  

(69) Gasonderpand: betekent het handelspand gevestigd door de Opslaggebruiker 

ten gunste van de Beheerder van de Opslaginstallatie tot zekerheid van de 

nakoming van zijn verbintenissen onder of in verband met het Standaard 

Opslagcontract in overeenstemming met artikel 14.3 van het Standaard 

Opslagcontract. 
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(70) Gastoewijzing(en): betekent het gedeelte, uitgedrukt in kWh voor een uur, van 

de Aardgasstroom op een meetpunt of van de Gas in Voorraad die wordt toege-

wezen aan de Netgebruiker/Opslaggebruiker op basis van de Gastoewijzings-

regels. 

 

(71) Gastoewijzingsregels: betekent de regels die beschrijven hoe de Gastoewijzing 

berekend moet worden op basis van de bevestigde Nominaties en gemeten 

stromen volgens de bijlage D1 van de ACS. 

 

(72) Gasweek: betekent de periode beginnend om 06:00 uur (Belgische tijd) op een 

maandag en eindigend om 06:00 uur (Belgische tijd) de volgende maandag. 

 

(73) Gaswet: betekent de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gas-

achtige producten en andere substanties door middel van leidingen, zoals 

gewijzigd van tijd tot tijd. 

 

(74) Geaggregeerde Injectienominaties (AIN): betekent de som van de 

Injectienominaties, uitgedrukt in kWh per uur, van alle Opslaggebruikers (met 

inbegrip van Nominaties van de Transmissie Operator).  

 

(75) Geaggregeerde Uitzendnominaties (AWN): betekent de som van de 

Uitzendnominaties, uitgedrukt in kWh per uur, van alle Opslaggebruikers (met 

inbegrip van Nominaties van de Transmissie Operator).  

 

(76) Gedragscode: betekent het Koninklijk Besluit van 23 december 2010 

betreffende de Gedragscode inzake de toegang tot de vervoersnetten van 

Aardgas, tot de opslaginstallatie voor Aardgas en tot 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 voorwaarden voor het 

toekennen van vergunningen voor de levering van Aardgas, gepubliceerd in het 

Belgisch Staatsblad van 5 januari 2011. 

 

(77) Geldige Bieding: betekent de laatste Bieding voor een Deelnemer geplaatst 

door een van zijn Bieder(s) voor een Ronde, die door de Opslaggebruiker werd 

gevalideerd zoals voorzien in de Veilingsregels. 

 

(78) Gevalideerde Toewijzing: betekent de Gastoewijzing (of Injectie, Uitzending 

en Gas op Voorraad), uitgedrukt in kWh of m³(n), aan de actieve Opslag-

gebruikers op basis van gevalideerde meetgegevens en toepasselijke 

Gastoewijzingsregels. 

 

(79) Gevalideerde Meetwaarde: betekent de meetwaarden die het resultaat zijn van 

de Validatie. 

 

(80) Gerealiseerde Temperatuur: betekent het resultaat voor een bepaalde Gasdag 

van de deling door 11 van de som van volgende temperaturen in Celsius, 
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gemeten in Ukkel: 0,5 x t°(6h); t°(8h); t°(10h); t°(12h); t°(14h); t°(16h); 

t°(18h); t°(20h); t°(22h); t°(0h); t°(4h); 0,5 x t°(6h).  

 

(81) Gereguleerde Tarieven: betekent de toepasselijke tarieven voor de 

Opslagdiensten zoals goedgekeurd door de CREG.  

 

(82) Graad Celsius (°C): betekent het specifieke interval, uitgedrukt in °C, tussen 

een temperatuur in Kelvin en de temperatuur van tweehonderd drieënzeventig 

komma vijftien (273,15) Kelvin, als dusdanig gedefinieerd in de ISO norm 

1000 SI-eenheden en de aanbevelingen voor het gebruik van hun meervouden 

en van bepaalde andere eenheden. 

 

(83) H-Gas of Rijk Gas: betekent Aardgas met een nominale Calorische 

Bovenwaarde van elf komma zes drie (11,63) kWh/m³(n) en binnen de 

Kwaliteitsvereisten. 

 

(84) Hernominatie: betekent een Nominatie, uitgedrukt in kWh per uur, die wordt 

gedaan na 14:00 uur op de dag voor de Gasdag en die eerdere Nominaties voor 

die Gasdag vervangt in overeenstemming met de bijlage D1 van de ACS. 

 

(85) Indicatief Onderhoudsprogramma: betekent informatie geleverd door de 

Beheerder van de Opslaginstallatie aan de Opslaggebruikers over het geplande 

Onderhoud en de gevolgen voor de Reële Capaciteit.  

 

(86) Injectie: betekent de Injectie van Aardgas in het Opslagsysteem voor de 

overeenkomstige Opslaggebruiker. 

 

(87) Injectiecapaciteit: betekent de Opslagdienst, uitgedrukt in m³(n)/h, die 

gebruikt kan worden om Aardgas in de Opslaginstallatie te injecteren. 

 

(88) Injectiefactor bij Onderhoud (MFI): betekent de Correctiefactor ten gevolge 

van Onderhoud die moet worden toegepast op de Onderschreven Injectie-

capaciteiten teneinde de overeenkomstige Reële Capaciteiten te verkrijgen in 

overeenstemming met de bijlage D1 van de ACS. 

 

(89) Injectienominatie: betekent een Nominatie, uitgedrukt in kWh per uur, voor 

Injectie door de Opslaggebruiker aan het Installatiepunt. 

 

(90) Injectieseizoen: betekent de periode van 15 april tot 14 oktober van hetzelfde 

kalenderjaar en waarvan de begin- en einddatum gewijzigd kunnen worden. 

 

(91) Injectietoewijzing: betekent de Gastoewijzing voor Injectie die gebaseerd is op 

de Gastoewijzingsregels. 

 

(92) Installatiepunt: betekent het punt behorende tot de Opslaginstallatie en 

aangesloten op het Vervoersnet. 



 

Versie goedgekeurd door de CREG op 28 mei 2014 

Van kracht vanaf 1 juli 2014   10 

 

(93) Jaarlijkse Opslagdiensten (YTS): betekent Opslagdiensten die worden 

aangeboden door de Beheerder van de Opslaginstallatie voor een Dienstperiode 

van één (1) Opslagjaar, zijnde 12 opeenvolgende maanden. 

 

(94) Joule (J): stemt overeen met de definitie van de afgeleide “SI-eenheid van 

warmtehoeveelheid J” zoals gedefinieerd in de ISO norm 1000 SI-eenheden en 

aanbevelingen voor het gebruik van hun veelvouden en van bepaalde andere 

eenheden. 

 

(95) Kilowattuur (kWh): betekent de "eenheid van energie" zoals bepaald in de 

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

meervouden en van bepaalde andere eenheden, en is gelijk aan drie komma zes 

miljoen (3.6 10
6
) joule.  

 

(96) Korte Termijn Opslagdiensten (STS): betekent de Opslagdiensten die 

aangeboden worden door de Beheerder van de Opslaginstallatie voor een 

Dienstperiode kleiner dan één (1) Opslagjaar. 

 

(97) Kwaliteitsvereisten: betekent de vereisten met betrekking tot de samenstelling 

en de fysieke specificaties van Aardgas zoals bepaald in bijlage D2 van het 

Toegangsreglement voor Opslag. 

 

(98) Lange Termijn Opslagdiensten (LTS): betekent Opslagdiensten aangeboden 

door de Beheerder van de Opslaginstallatie voor een Dienstperiode tussen 2 

jaar en 10 jaar, zoals bepaald in het Toegangsreglement voor Opslag.  

 

(99) Maand: betekent het tijdsinterval ingaand op 00.00 uur (Belgische tijd) op de 

eerste Dag van elke kalendermaand, en dat eindigt om 23.59 uur (Belgische 

tijd) op de laatste Dag van de betrokken kalendermaand. 

 

(100) Maandelijks Factorraport (MFR): betekent het rapport dat maandelijks door 

de Beheerder van de Opslaginstallatie wordt meegedeeld via Extranet Storage 

aan de Opslaggebruiker en dat de Correctiefactoren bevat voor de volgende 

Gasmaand. 

 

(101) Maximum Bieding Hoeveelheid: betekent de maximum hoeveelheid een 

Bieding Hoeveelheid mag hebben zoals voorzien in bijlage C2 van de ACS. 

 

(102) Meet- en testprocedures: betekent de procedures gebruikt door de 

Meetinstallatie Operator teneinde de Aardgas stroom en Gaskwaliteit te meten 

alsook de test meetuitrustingen op het Installatiepunt, in bijlage E van het 

Toegangsreglement voor Opslag. 
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(103) Meetinstallatie Operator (MFO): betekent de operator die de meet- en 

kwaliteitsgarantie-installaties beheert, onderhoudt en kalibreert die gebruikt 

worden binnen de meetinstallaties aan het Installatiepunt. 

 

(104) Netgebruiker: betekent elke natuurlijke persoon of rechtspersoon waaraan het 

Aardgas wordt overgedragen door de Opslaggebruiker voor vervoer in het 

Vervoersnet aan het Installatiepunt. 

 

(105) Nominatie(s): betekent het vooraf melden van de hoeveelheid energie voor een 

uur door de Netgebruiker/Opslaggebruiker aan de Transmissie Operator/ 

Beheerder van de Opslaginstallatie die hij binnen het deel van de toegewezen 

Capaciteit, uitgedrukt in kWh per uur, wenst te gebruiken. 

 

(106) Forward Nominatie / Forward Toewijzing: betekent de Nominatie /  

Toewijzingen in dezelfde richting als de Operating Mode die de voornaamste 

fysieke Gas stroom reflecteert. 

 

(107) Reverse Nominatie / Reverse Toewijzing: betekent de Nominatie / 

Toewijzing in tegengestelde richting als de Operatinig Mode die de 

voornaamste fysieke Gas stroom reflecteert. 

 

(108) Noodsituatie: betekent elke gebeurtenis of omstandigheid die al dan niet als 

Overmacht kan worden beschouwd, waarvoor de Beheerder van de 

Opslaginstallatie, handelend als Redelijke en Voorzichtige Operator, dringende 

maatregelen dient te nemen langs de ene kant om de integriteit van het 

Opslaginstallatie te vrijwaren (“Opslag Noodsituatie”) en langs de andere kant 

in voorkomend geval in het kader van de bevoorradingszekerheid regulering 

(“SoS Noodsituatie”) op vraag van de Transmissie Operator in 

overeenstemming met artikel 12 van het Standaard Opslagcontract.  

 

(109) Noodsituatieprocedure: betekent de procedure die van toepassing is in geval 

van een vermindering of onderbreking van de Vervoers- en/of Opslagdiensten 

in overeenstemming met de bepalingen van bijlage G van het 

Toegangsreglement. 

 

(110) Noodsituatieregeling: betekent de Regeling die de Beheerder van de 

Opslaginstallatie treft bij Noodsituaties volgens de bijlage D1 van de ACS. 

 

(111) Normaal kubieke meter (m³(n)): betekent de Aardgas hoeveelheid, uitgedrukt 

in m³(n), die bij een temperatuur van nul (0) graden Celsius en onder een 

absolute druk van één komma nul één drie twee vijf (1,01325) bar en vrij van 

waterdamp, een volume van één (1) kubieke meter inneemt. 

 

(112) Nuttig Volume of Bruikbaar Volume: betekent de totale Capaciteit van de 

ondergrondse Opslag, uitgedrukt in kWh of m³(n), van de Opslaginstallatie 

verminderd met de Kussengas Capaciteit. 
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(113) Omschakeling Operating Mode of Omschakeling: betekent een verandering 

in Operating Mode van Uitzending naar Stop of Injectie, van Injectie naar Stop 

of Uitzending, van Stop naar Injectie of Uitzending. 

 

(114) Ondergronds Reservoir: betekent het reservoir van het Aardgas op Voorraad 

in de Opslaginstallatie in Loenhout. 

 

(115) Onderhoud: betekent onderhoud, reparaties of vervangingen van de 

Opslaginstallatie of een gedeelte ervan, uitgevoerd door de Beheerder van de 

Opslaginstallatie om de Opslaginstallatie in werking te houden.  

 

(116) Onderschreven Capaciteit: betekent de Injectie- en/of Uitzendcapaciteit 

(uitgedrukt in m³(n)/h en alle veelvouden ervan) en/of Opslagvolume-, of 

(uitgedrukt in kWh en alle veelvouden ervan) onderschreven door de 

Opslaggebruiker volgens het Bevestigingsformulier Diensten van het 

Standaard Opslagcontract (SSA). 

 

(117) Onderschrijver: betekent een Opslaggebruiker die Opslag Capaciteit heeft 

onderschreven, in overeenstemming met bijlage C1 van de ACS. 

 

(118) Onderschrijving: betekent het aangaan van een Opslagdienst door een Opslag-

gebruiker in overeenstemming met bijlage C1 van het Toegangsreglement voor 

Opslag.  

 

(119) Onderschrijving van Diensten: betekent de aanvraag van een Opslaggebruiker 

om Opslagdiensten toegewezen te krijgen en de daarop volgende 

Dienstallocatie door de Beheerder van de Opslaginstallatie aan de 

Opslaggebruiker in overeenstemming met bijlagen C1, C2 en C3 van het 

Toegangsreglement voor Opslag. 

 

(120) Onderschrijvingsvenster: betekent het venster om Diensten aan te vragen in 

overeenstemming met de bepalingen vervat in bijlage C2 van het 

Toegangsreglement voor Opslag en de ‘Terms & Conditions’ van dergelijk 

venster; 

 

(121) Operating Balancing Agreement (OBA): betekent een overeenkomst tussen 

twee naburige operatoren om de balanceringsmodaliteiten voor een voor beide 

operatoren gemeenschappelijk Installatiepunt vast te leggen. 

 

(122) Operating Mode: betekent de fysieke toestand van de Opslaginstallatie 

(Injectie, Uitzending of Stop) voor een gegeven uur. 

 

(123) Operating Permits: betekent de vergunningen toegekend aan de Beheerder van 

de Opslaginstallatie voor het exploiteren van de Opslaginstallatie in 

overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving. 
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(124) Operating Procedures: betekent de procedures zoals beschreven in bijlage D1 

van het Toegangsreglement voor Opslag. 

 

(125) Opslag: betekent elke activiteit die bestaat uit het opslaan van gasvormig 

Aardgas in Opslaginstallaties, behalve het opslaan van Aardgas in 

pijpleidingen. 

 

(126) Opslag Volume: betekent het volume, uitgedrukt in energie, die gebruikt kan 

worden om Aardgas in de Opslaginstallatie op te slaan. 

 

(127) Opslagdienst(en) of Diensten: betekent de gereguleerde diensten (i.e. 

vervoersdiensten en andere diensten) betreffende de Opslaginstallatie en 

geleverd door de Beheerder van de Opslaginstallatie in overeenstemming met 

het Standaard Opslagcontract en het Toegangsreglement voor Opslag. 

 

(128) Opslagprogramma: betekent het opslagprogramma gepubliceerd door de 

Beheerder van de Opslaginstallatie in overeenstemming met de Gedragscode. 

 

(129) Opslagparameters: betekent het jaarlijks document gepubliceerd door de 

Opslagbeheerder op zijn website die de parameters omvat die van tijd tot tijd 

kunnen veranderen in overeenstemming met de ACS. 

 

(130) Opslagjaar: betekent de periode die start op 06u00 op 15 april van elk 

kalenderjaar en eindigt op 05u59 op 15 april van het volgende jaar en waarvan 

de start- en einddatum gewijzigd kunnen worden. 

 

(131) Opslaginstallatie: betekent de opslaginstallatie in Loenhout die geëxploiteerd 

wordt door de Beheerder van de Opslaginstallatie voor het Injecteren, Opslaan 

en Uitzenden van Aardgas, zoals voorzien in het Standaard Opslagcontract en 

het Toegangsreglement voor Opslag. 

 

(132) Opslagseizoen: betekent het Injectieseizoen of het Uitzendseizoen. 

 

(133) Overmacht: krijgt de betekenis zoals beschreven in artikel 11 van bijlage 2 van 

het Standaard Opslagcontract (SSA). 

 

(134) Prijs Stap(pen): betekent de prijs stap toe te passen en te plaatsten door de 

Beheerder van de Opslaginstallatie van toepassing voor een bepaalde Ronde en 

cyclus tijdens een Veilingsvenster (voor de eerste cyclus “Grote Prijs Stap” en 

voor de tweede cyclus “Kleine Prijs Stap”) zoals voorzien in de Veilingsregels. 

 

(135) Primaire Markt: betekent de markt van Diensten die rechtstreeks door de 

Beheerder van de Opslaginstallatie worden aangeboden en verhandeld. 
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(136) Redelijke en Voorzichtige Operator: betekent de mate van waakzaamheid, 

voorzichtigheid en anticipatie die op een redelijke en gebruikelijke manier 

wordt uitgeoefend door ervaren operatoren die actief zijn in dezelfde sector en 

handelen in dezelfde of gelijkaardige omstandigheden, rekening houdend met 

het belang van de andere Partij onder het Standaard Opslagcontract (SSA) en 

het Toegangsreglement voor Opslag. 

 

(137) Reële Capaciteit: betekent het gedeelte van een Onderschreven Capaciteit dat 

ter beschikking staat van de Opslaggebruiker voor Nominatie voor Injectie, 

Opslag of Uitzending, na het toepassen van de Correctiefactoren op de Onder-

schreven Capaciteiten, uitgedrukt in de overeenkomstige eenheden. 

 

(138) Reële Injectiecapaciteit: betekent het gedeelte van een Onderschreven 

Capaciteit dat ter beschikking staat van de Opslaggebruiker voor Nominatie 

voor Injectie na het toepassen van de Correctiefactoren op de Onderschreven 

Capaciteit, uitgedrukt in de overeenkomstige eenheden. 

 

(139) Reële Opslag Volume: betekent het gedeelte van een Onderschreven Opslag 

Volume dat ter beschikking staat van de Opslaggebruiker voor Nominatie voor 

Opslag na het toepassen van de Correctiefactoren op de Onderschreven 

Capaciteit, uitgedrukt in de overeenkomstige eenheden. 

 

(140) Reële Uitzendcapaciteit: betekent het gedeelte van een Onderschreven 

Capaciteit dat ter beschikking staat van de Opslaggebruiker voor Nominatie 

voor Uitzending na het toepassen van de Correctiefactoren op de Onder-

schreven Capaciteit, uitgedrukt in de overeenkomstige eenheden. 

 

(141) Regeling (Settlement): betekent een correctie op een hoeveelheid van een 

Opslagdienst, in Aardgas of de regelingsvergoeding vermeld op de te betalen 

factuur, ten gevolge van het toepassen van de Gastoewijzingsregels in 

overeenstemming met de bijlage D1 van de ACS. 

 

(142) Registratie Document(en): betekent alle documenten nodig voor een 

Aanvrager om een aanvraag voor registratie te doen om een Deelnemer te 

worden aan een Toewijzingsvenster. 

 

(143) Registratie Evaluatie: betekent het registratie evaluatie proces uitgevoerd door 

de Beheerder van de Opslaginstallatie op basis van de Registratie 

Document(en) neergelegd door de Aanvrager, om een beslissing te nemen als 

dergelijke Aanvrager een Deelnemer mag worden of niet in overeenstemming 

met de TCAW.  

 

(144) Rekeningfactor Injectie: betekent de Correctiefactor die wordt toegepast op de 

Reële Injectiecapaciteit in overeenstemming met de bijlage D1 van de ACS. 

 



 

Versie goedgekeurd door de CREG op 28 mei 2014 

Van kracht vanaf 1 juli 2014   15 

(145) Rekeningfactor Uitzending: betekent de Correctiefactor die wordt toegepast 

op de Reële Uitzendcapaciteit in overeenstemming met de bijlage D1 van de 

ACS. 

 

(146) Relatieve Dichtheid: betekent de dichtheid van Aardgas gedeeld door de 

dichtheid van droge lucht in normale omstandigheden. 

 

(147) Reservatie: betekent de provisoire toewijzing van een specifieke hoeveelheid 

Opslagdiensten aan een Opslaggebruiker, voor de Onderschrijving van de 

Dienst door de Opslaggebruiker. 

 

(148) Reserve Prijs: betekent de start prijs voor de eerste Ronde geplaatst door de 

Beheerder van de Opslaginstallatie bij de aanvang van een Veiling. 

 

(149) Ronde: betekent een ronde van de Veiling, evoluerend zoals beschreven in de 

prijs evolutie regels voorzien in de Veilingsregels. 

 

(150) Ronde Duur: betekent de geplande duurtijd van een Ronde tussen ROT en 

RCT. 

 

(151) Ronde Openingstijd of ROT: betekent de tijd wanneer een Ronde geopend is 

voor plaatsing van Biedingen door de Bieders. 

 

(152) Ronde Prijs: betekent de prijs geplaatst door de Beheerder van de 

Opslaginstallatie voor een specifieke Ronde. 

 

(153) Ronde Sluitingstijd of RCT: betekent de tijd wanneer een Ronde gesloten is 

(in overeenstemming met de Ronde Duur) en Biedingen niet langer kunnen 

worden geplaatst door de Bieder 

 

(154) Run-off: betekent de regel die van toepassing is op een Opslaggebruiker bij een 

overschrijding of tekort van zijn GIS zoals bepaald in de Run-off regels in de 

bijlage D1 van de ACS. 

 

(155) Run-off settlement: betekent de Regeling uitgevoerd door de Beheerder van de 

Opslaginstallatie bij Run-off in overeenstemming met de bijlage D1 van de 

ACS. 

 

(156) Run-off periode: betekent de periode beginnend bij de overschrijding of het 

tekort van het GIS tot de einddatum zoals bepaald in de Run-off regels van de 

bijlage D1 van de ACS. 

 

(157) Secundaire Markt: betekent alle transacties van Opslagdienst(en) die niet 

plaatsvinden op de Primaire Markt. 
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(158) Secundaire Markt Platform (SMP): betekent de webpagina van het 

Elektronisch Data Platform voor Opslag aangeboden door de Beheerder van de 

Opslaginstallatie waardoor de verhandeling van onderschreven Opslagdiensten 

tussen Opslaggebruikers mogelijk wordt op de Secundaire Markt in overeen-

stemming met de bepalingen van bijlage C3 van de ACS. 

 

(159) Seizoensopslagprogramma: betekent het Opslagprogramma van de 

Opslaggebruiker voor de komende zes maanden binnen een Opslagjaar in 

overeenstemming met bijlage D1 van de ACS. 

 

(160) Seizoensgebonden Opslagdiensten: betekent de Opslagdiensten met inbegrip 

van Injectie en Uitzending en waar de Injectie voornamelijk gebeurt tijdens het 

Injectieseizoen en de Uitzending voornamelijk in het Uitzendseizoen. 

 

(161) Server Tijd: betekent de tijd (locale tijd Brussel) zoals getoond op de Veiling 

Website. 

 

(162) Standaard Tegenpartij: betekent de tegenpartij aangeduid door een 

Opslaggebruiker tegenover welke zijn doorgestuurde Nominaties van of naar 

het de Transmissie Operator op elkaar worden afgestemd in overeenstemming 

met Bijlage D1 van de ACS.  

 

(163) Standaard Transmissie Contract: betekent de Vervoersovereenkomst 

gesloten tussen de Transmissie Operator en een Netgebruiker zoals het 

goedgekeurd zal worden door de CREG.  

 

(164) Startdatum: betekent de datum waarop het Standaard Opslagcontract (SSA) 

van kracht wordt tussen de Partijen. 

 

(165) Startdatum Dienst: betekent de startdatum van de Dienstperiode. 

 

(166) Standaardeenheid (SBU): betekent de bundel van Opslagdiensten die 

gecommercialiseerd worden door de Beheerder van de Opslaginstallatie op een 

jaarlijkse basis en op lange termijn. 

 

(167) Stop of Stop Mode: betekent de Operating Mode waarin de Opslaginstallatie 

noch in Operating Mode Injectie noch in Operating Mode Uitzending staat. 

 

(168) Storage Operator’s Daily Storage Notice (TDT): betekent het bevestigde 

dagelijkse Nominatieprogramma door de Beheerder van de Opslaginstallatie 

meegedeeld aan de Opslaggebruiker in overeenstemming met de bijlage D1 

van de ACS. 

 

(169) Storage User’s Daily Storage Notice (SDT): betekent het Nominatie-

programma verzonden door de Opslaggebruiker aan de Beheerder van de 

Opslaginstallatie om deze laatste op de hoogte te brengen van de stromen die in 



 

Versie goedgekeurd door de CREG op 28 mei 2014 

Van kracht vanaf 1 juli 2014   17 

zijn naam gerealiseerd moeten worden de volgende Gasdag of de huidige 

Gasdag, naargelang het geval, in geval van een Hernominatie in 

overeenstemming met de bijlage D1 van de ACS. 

 

(170) System Marginal Buy Price (SMPbuy): betekent, voor een specifieke dag, de 

aankoopprijs uitgedrukt in EUR/kWh op de "on-the-day commodity"-markt 

van de National Grid Gas in het Verenigd Koninkrijk, bepaald door National 

Grid plc. 

 

(171) System Marginal Sell Price (SMPsell): betekent, voor een specifieke dag, de 

verkoopprijs uitgedrukt in EUR/kWh op de "on-the-day commodity"-markt 

van de National Grid Gas in het Verenigd Koninkrijk, bepaald door National 

Grid plc.  

 

(172) Tarief: betekent het tarief te facturen aan de Opslaggebruiker conform aan de 

respectievelijke Toewijzingsvensters – i.e. voor een Onderschrijvingsvenster is 

dit gelijk aan het Gereguleerd Tarief; voor een Veilingsvenster is dat gelijk aan 

de Cleared Price van het desbetreffende Veilingsvenster;  

 

(173) Terms & Conditions: betekent de specifieke bepalingen en voorwaarden die 

van toepassing zijn voor een bepaald Toewijzingsvenster en/of aangeboden 

Opslagdiensten, inclusief gerelateerde diensten (in voorkomend geval). 

 

(174) Toegangsreglement voor Opslag (ACS): betekent het Toegangsreglement 

voor opslag gepubliceerd door de Beheerder van de Opslaginstallatie in 

overeenstemming met de Gedragscode. 

 

(175) Toewijzing Gas op Voorraad: betekent de Gastoewijzing voor Gas op 

Voorraad, berekend volgens de bijlage D1 van de ACS. 

 

(176) Totale Maandelijkse Vergoeding of Totale Vergoeding: betekent de som van 

alle toepasselijke Vergoedingen zoals voorzien in bijlage B van het 

Toegangsreglement voor Opslag en dewelke verschuldigd zijn op Maandbasis 

in overeenstemming met het Standaard Opslagcontract (SSA). 

 

(177) Totale Opslagcapaciteit: betekent het maximumvolume, uitgedrukt in kWh of 

m³ Aardgas, dat kan worden opgeslagen in de Opslaginstallatie. 

 

(178) Transmissie Operator of Beheerder van het Aardgasvervoersnet: betekent 

de beheerder van het Aardgas Vervoersnet waarop de Opslaginstallatie is 

aangesloten op het Installatiepunt en die werd aangewezen conform artikel 8 

van de Gaswet. 

 

 

(179) Toewijzingskalender: betekent de kalendaer die de planning aangeegt van de 

Toewijzingsvensters georganiseerd door de Beheerder van de Opslaginstallatie 
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voorafgaand aan een Opslagjaar in overeenstemming met de bepalingen in 

bijlage C2 van de ACS. 

 

(180) Toewijzingsvenster: betekent een venster voor toewijzing van de 

Opslagdiensten welk venster een Onderschrijvingsvenster of een 

Veilingsvenster kan zijn. 

 

(181) Uitzendcapaciteit: betekent de Opslagdienst, uitgedrukt in m³(n)/h, die 

gebruikt kan worden om Gas in Voorraad vanuit de Opslaginstallatie uit te 

zenden. 

 

(182) Uitzending: betekent de uitzending van Gas op Voorraad vanuit de 

Opslaginstallatie om opnieuw af te leveren op het Installatiepunt. 

 

(183) Uitzendfactor bij Onderhoud (MFW): betekent de Correctiefactor ten 

gevolge van Onderhoud die moet worden toegepast op de Onderschreven 

Uitzendcapaciteiten teneinde de overeenkomstige Reële Capaciteiten te 

verkrijgen in overeenstemming met de bijlage D1 van de ACS. 

 

(184) Uitzendtoewijzing: betekent de Gastoewijzing voor Uitzending die gebaseerd 

is op de Gastoewijzingsregels. 

 

(185) Uitzendnominatie: betekent een Nominatie voor Uitzending door de 

Opslaggebruiker op het Installatiepunt, uitgedrukt in kWh per uur, 

onafhankelijk van de fysieke stroom van de Opslaginstallatie. 

 

(186) Uitzendseizoen: betekent de periode uitgedrukt in Gasdagen van 15 oktober tot 

14 april van het volgende Kalenderjaar en waarvan de begin- en einddatum 

gewijzigd kunnen worden. 

 

(187) Veiling: betekent de veiling, zoals voorzien te plaats te grijpen op de Veilings 

Start Datum in overeenstemming met de TCAW. 

 

(188) Veilings Eind Datum: betekent de datum en tijd (Server Tijd) wanneer de 

Veiling eindigd. 

 

(189) Veilingsregels: betekent de toepasselijke veilinsregels in de TCAW en bijlage 

C2 van de ACS. 

 

(190) Veilings Start Datum betekent de datum en tijd (Server Tijd) wanneer de 

Veiling start. 

 

(191) Veilingsvenster: betekent het venster om Diensten aan te vragen door middel 

van een veiling in overeenstemming met de bepalingen vervat in bijlage C2 
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van het Toegangsreglement voor Opslag en de ‘Terms & Conditions’ van 

dergelijk venster. 

 

(192) Veiling Website: betekent de website toegankelijk via internet (de addres- link 

(URL) zal overgemaakt worden aan de Deelnemer door de Beheerder van de 

Opslaginstallatie) waar de Bieders hun Biekingen kunnen plaatsen. 

 

(193) Veiling Website Handleiding: betekent een handleiding (o.a. met screen 

shots) met als doel de beschikbare functiontionaliteiten voor de Bieder in de 

Veiling Website te verduidelijken voor de verschillende stappen van het 

Veilings process (i.e. login, bieden, enz…), eveneens de instructies bevattend 

die de Bieder dient te volgens tijdens de Veiling voor de goede werking van de 

Veiling Website.  

 

(194) Verbonden Onderneming(en): betekent elke onderneming die binnen de 

definitie valt van artikel 11 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen 

en artikel 1.19 van de Gaswet. 

 

(195) Verpande Aardgas of Gas Pand: betekent de hoeveelheid Aardgas opgeslagen 

door de Opslaggebruiker om het Gasonderpand te vormen in overeenstemming 

met artikel 14.3 van het Standaard Opslagcontract. 

 

(196) Vertegenwoordiger Opslaggebruiker: betekent elke natuurlijk persoon of 

rechtspersoon die onderhandelt in naam van en/of voor rekening van de 

Opslaggebruiker, benoemd in overeenstemming met het Standaard 

Opslagcontract (SSA). 

 

(197) Vervangingswaarde: betekent de waarde gebruikt om een ontbrekende 

meetwaarde te vervangen. 

 

(198) Vervaldag: betekent de laatste Dag tegen wanneer een factuur uitgegeven in 

het kader van artikel 6 van het Standaard Opslagcontract (SSA) betaald moet 

worden zijnde dertig (30) Dagen na ontvangst van de factuur. De ontvangst van 

de factuur wordt geacht te hebben plaatsgevonden drie (3) Werkdagen na het 

verzenden van de factuur. 

 

(199) Vergoeding voor Diensten of Maandelijkse Vergoeding voor Diensten: 

betekent de bedragen, uitgedrukt in EUR, gefactureerd aan en betaalbaar door 

de Opslaggebruiker op een Maandelijkse basis, voor de Opslagdiensten 

onderschreven in het kader van het Standaard Opslagcontract (SSA). 

 

(200) Vervoersdiensten: betekent de diensten door de Transmissie Operator 

aangeboden op het Vervoersnet met inbegrip van alle met het aardgasvervoer 

verbonden diensten en onderschreven door een Netgebruiker in het kader van 

een toepasselijke Vervoersovereenkomst. 
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(201) Vervoersovereenkomst: betekent de overeenkomst, met inbegrip van, maar 

niet beperkt tot het Standaard Transmissie Contract, gesloten tussen de 

Transmissie Operator en een Netgebruiker voor Vervoersdiensten of elke 

andere overeenkomst totdat de Standaard Transmissie Contract is goedgekeurd. 

 

(202) Vervoersnet of Aardgasvervoersnet: betekent het aangrenzende 

aardgasvervoersnet geëxploiteerd door de Transmissie Operator (conform de 

gedragscode). 

 

(203) Volmacht: betekent de machtiging toegekend door een Deelnemer aan zijn 

Bieders om Biedingen te kunnen plaatsen tijdens de Veiling op de Auction 

Website zoals voorzien in de TCAW.  

 

(204) Volume balans: betekent het dagelijks berekende Opslag Volume (uitgedrukt 

in m³(n)), gedurende het Opslagjaar, gelijk aan de som van alle 

binnenkomende (positieve) stromen en uitgaande (negatieve) stromen in de 

Ondergrondse Reservoir. 

 

(205) Volume Injectiefactor (VFI): betekent de Correctiefactor die moet worden 

toegepast op de onderschreven vaste Injectiecapaciteit teneinde de overeen-

komstige Reële Injectiecapaciteit te verkrijgen in overeenstemming met de 

bijlage D1 van de ACS. 

 

(206) Volume Uitzendfactor (VFW): betekent de Correctiefactor die moet worden 

toegepast op de onderschreven jaarlijkse vaste Uitzendcapaciteit teneinde de 

overeenkomstige Reële Uitzendcapaciteit te verkrijgen in overeenstemming 

met de bijlage D1 van de ACS. 

 

(207) Voorgesteld Gereguleerd Tarief: betekent het Gereguleerd Tarief zoals 

voorgesteld and neergelegd door de Beheerder van de Opslaginstallatie aan de 

CREG in afwachting van een formele goedkeuring van dergelijk Gereguleerd 

Tarief. 

 

(208) Voorlopige Meetwaarde: betekent de meetwaarden die beschikbaar zijn in 

principe één uur na de desbetreffende periode of, indien deze gegevens niet 

beschikbaar zijn, de Vervangingswaarden. 

 

(209) Voorlopige Toewijzing: betekent de hoeveelheid Aardgas, uitgedrukt in kWh, 

toegewezen aan verschillende Opslaggebruikers voor een gegeven uur op basis 

van de Gastoewijzingsregels die van toepassing zijn op het Installatiepunt en 

gebaseerd zijn op Voorlopige Meetwaarden. 

 

(210) Voorwaardelijke Injectiefactor (CFI): betekent de Correctiefactor die moet 

worden toegepast op de onderschreven Voorwaardelijke Injectiecapaciteit 

teneinde de overeenkomstige Reële Injectiecapaciteit te verkrijgen in overeen-

stemming met de bijlage D1 van de ACS. 
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(211) Voorwaardelijke Opslag Volumefactor (CSF): betekent de Correctiefactor 

die moet worden toegepast op het onderschreven Voorwaardelijke Opslag 

Volume teneinde de overeenkomstige Reële Opslag Volume te verkrijgen in 

overeenstemming met de bijlage D1 van de ACS.  

 

(212) Voorwaardelijke Uitzendfactor (CFW): betekent de Correctiefactor die moet 

worden toegepast op de onderschreven Voorwaardelijke Uitzendcapaciteit 

teneinde de overeenkomstige Reële Uitzendcapaciteit te verkrijgen in 

overeenstemming met de bijlage D1 van de ACS. 

 

(213) Voorwaardelijke Injectiecapaciteit: betekent het gedeelte van de 

Injectiecapaciteit, uitgedrukt in m³(n)/u, dat gereduceerd kan worden door de 

Beheerder van de Opslaginstallatie onder bepaalde voorwaarden in 

overeenstemming met de bijlage D1 van de ACS. 

 

(214) Voorwaardelijke Opslag Volume (Capaciteit): betekent het gedeelte van de 

Opslag Volume, uitgedrukt in kWh, dat bruikbaar is voor de Opslaggebruiker 

onder bepaalde voorwaarden in overeenstemming met de bijlage D1 van de 

ACS. 

 

(215) Voorwaardelijke Uitzendcapaciteit: betekent het gedeelte van de 

Uitzendcapaciteit, uitgedrukt in m³(n)/u, dat gereduceerd kan worden door de 

Beheerder van de Opslaginstallatie onder bepaalde voorwaarden in 

overeenstemming met de bijlage D1 van de ACS. 

 

(216) Vraag: betekent de geaggregeerde aanvaarde Bieding Hoeveelheden van een 

Geldige Bieiding voor een Deelnemes zoals geplaatst door de Bieder in een 

gegeven Ronde en zoals voorzien in de Veilingsregels   

 

(217) Week: betekent de periode ingaand op 00.00 uur (Belgische tijd) op de eerste 

Dag van elke kalenderweek, en dat eindigt om 23.59 uur (Belgische tijd) op de 

eerste Dag van de daarop volgende kalenderweek. 

 

(218) Wekelijkse Beschikbaarheid Prognose (WAF): betekent het rapport dat 

wekelijks door de Beheerder van de Opslaginstallatie wordt meegedeeld aan de 

Opslaggebruiker via Extranet Storage en dat de Reële Injectiecapaciteit en de 

Reële Uitzendcapaciteit voor de volgende Gasweek of Gasdagen bevat. 

 

(219) Wekelijks Factorraport (WFR): betekent het rapport dat wekelijks door de 

Beheerder van de Opslaginstallatie wordt meegedeeld aan de Opslaggebruiker 

via Extranet Storage en dat de Correctiefactoren voor de volgende Gasweek of 

Gasdagen bevat. 
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(220) Werkdag: betekent een Dag in België behalve een zaterdag, een zondag, een 

algemene verlofdag bij de Beheerder van de Opslaginstallatie of een wettelijke 

feestdag waarop bankinstellingen gemachtigd of wettelijk vereist zijn om te 

sluiten.  

 

(221) Wobbe: betekent de GCV gedeeld door de vierkantswortel van de Relatieve 

Dichtheid van het Aardgas. 

 

(222) ZIG Day-Ahead: betekent de “Platts’ assessment of the Zeebrugge Day-Ahead 

Gas price Day-Ahead”, uitgedrukt in €/MWh, zoals gepubliceerd door Platts, 

die naar eigen goeddunken van de Beheerder van de Opslaginstallatie mits één 

maand voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Opslaggebruikers, kan 

worden vervangen door de Beheerder van de Opslaginstallatie, op elk moment 

in de tijd, door een andere relevante Natuurlijke Gasprijs index. 

 

 

 


