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BIJLAGE B – Vergoedingen voor Diensten 
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1 INTERPRETATIE VAN BIJLAGE B 
In deze Bijlage: 

 zijn alle verwijzingen naar een clausule, tenzij anders aangegeven, 

verwijzingen naar een clausule in deze Bijlage; zijn verwijzingen naar een lid 

verwijzingen naar een lid in deze Bijlage; 

 moeten alle termen en namen worden geïnterpreteerd volgens de lijst met 

definities in Bijlage A van het Toegangsreglement voor Opslag; 

 zijn de opmaak, titels en inhoudsopgave er enkel ten bate van de lezer en zijn 

ze zonder gevolg voor de interpretatie van de inhoud van deze Bijlage; 

 heeft de beschrijving van regels, voorwaarden en bepalingen enkel betrekking 

op de Opslagdiensten. 
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2 VERGOEDINGEN VOOR DIENSTEN 

2.1 Maandelijkse Vergoeding voor Diensten voor 
Standaardeenheden 

De Maandelijkse Vergoeding voor Diensten voor Standaardeenheden is gelijk aan: 

 het jaarlijkse Tarief voor één (1) Standaardeenheid zoals bepaald in de 

Gereguleerde Tarieven, 

 vermenigvuldigd met het aantal onderschreven Standaardeenheden conform 

zowel de procedures beschreven in Bijlage C van het Toegangsreglement 

voor Opslag alsook de bevestigingsformulier(en) van de Opslaggebruikers, 

 vermenigvuldigd met het aantal Dagen in de desbetreffende Maand, 

 gedeeld door het aantal Dagen in het desbetreffende jaar. 

2.2 Maandelijkse Vergoeding voor Additionele Diensten  

Ingeval de Beheerder van de Opslaginstallatie Additionele Diensten aanbiedt, is de 

Maandelijkse Vergoeding voor Additionele Diensten gelijk aan: 

 het jaarlijkse Tarief voor één (1) Additionele Dienst zoals gespecificeerd in 

de Gereguleerde Tarieven, 

 vermenigvuldigd met de hoeveelheid aan Additionele Diensten onder-

schreven in overeenstemming met zowel de procedures vervat in Bijlage C 

van het Toegangsreglement voor Opslag alsook de bevestigingsformulier(en) 

van de Opslaggebruikers, 

 vermenigvuldigd met het aantal Dagen van de betrokken Maand, 

 gedeeld door het aantal Dagen van het betrokken Jaar; 

2.3 Maandelijkse Vergoeding voor Diensten voor transfer van 
Gas op Voorraad (GIS-overdracht) 

De Maandelijkse Vergoeding voor Diensten voor de transfer van GIS is gelijk aan: 

 het Tarief voor een transfer van GIS zoals bepaald in de Gereguleerde 

Tarieven, 

 vermenigvuldigd met het aantal transfers van GIS waaraan de 

Opslaggebruiker deelnam tijdens de desbetreffende Maand. 
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2.4 Maandelijkse Vergoeding voor Diensten voor overschrijding 
van Gas op Voorraad (GIS-overschrijding) 

De Maandelijkse Vergoeding voor Diensten voor de overschrijding van GIS is gelijk 

aan: 

 het jaarlijkse Tarief voor Opslag Volume zoals bepaald in de Gereguleerde 

Tarieven, 

 vermenigvuldigd met de hoeveelheid van de GIS-overschrijding 

overeenkomstig de procedures bepaald in bijlage D1 van het 

Toegangsreglement voor Opslag, 

 vermenigvuldigd met het aantal Dagen van de betrokken Maand, 

 gedeeld door het aantal Dagen van het betrokken Jaar. 

 

2.5 Maandelijkse Vergoedingen voor Diensten voor overdracht 
van een Dienst  

De Maandelijkse Vergoeding voor Diensten voor de transfer van Capaciteit 

(overdracht) van Opslagdienst(en) op de Secundaire Markt is gelijk aan: 

 het Tarief voor één (1) transfer van Capaciteit (overdracht) zoals bepaald in 

de Gereguleerde Tarieven, 

 vermenigvuldigd met het aantal transfers van Capaciteit (overdrachten) 

waaraan de Opslaggebruiker deelnam tijdens de desbetreffende Maand. 

 

De bijkomende Maandelijkse Vergoeding voor Diensten in geval van overdrachten 

van Opslagdiensten op de Secundaire Markt door de Beheerder van de 

Opslaginstallatie voor de Opslaggebruiker is gelijk aan:  

 het Tarief voor één transactie uitgevoerd door de Beheerder van de 

Opslaginstallatie namens de Opslaggebruiker, 

 vermenigvuldigd met het tarief van de verkochte Opslagdienst. 

Deze bijkomende Maandelijkse Vergoeding voor Diensten wordt gefactureerd aan de 

verkoper. 

2.6 Maandelijkse Vergoeding voor de DAM/NNS Dienst  

De Maandelijkse Vergoeding voor Diensten voor de Day Ahead / Non Nominated 

Service bestaat uit de som van de dagelijkse Vergoedingen voor Diensten van de 

DAM/NNS Dienst van alle Dagen van de desbetreffende Maand, zoals bepaald in 
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bijlage D1 van het Toegangsreglement voor Opslag, verhoogd met de maandelijkse 

lidmaatschapsvergoeding voor de Day Ahead / Non Nominated Service. 

 

De dagelijkse Vergoeding voor Diensten voor de Day Ahead / Non Nominated 

Service voor elke Dag is gelijk aan: 

 het jaarlijkse Tarief voor respectievelijk vaste Injectie Diensten of vaste 

Uitzend Diensten zoals bepaald in de Gereguleerde Tarieven,  

 gedeeld door het aantal Dagen in het desbetreffende jaar, 

 vermenigvuldigd met, voor elke Dag, de maximale hoeveelheid van de 

DAM/NNS Dienst die werd gebruikt tijdens de desbetreffende Dag. 

 

De maandelijkse lidmaatschapsvergoeding voor de Day Ahead / Non Nominated 

Service is gelijk aan: 

 het Tarief voor één jaar lidmaatschap zoals bepaald in de Gereguleerde 

Tarieven, 

 Vermenigvuldigd met het aantal Dagen in de desbetreffende Maand, 

 Gedeeld door het aantal Dagen in het desbetreffende jaar. 

2.7 Maandelijkse Vergoeding voor Diensten voor aanvullende 
bijstand  

De Maandelijkse Vergoeding voor Diensten voor aanvullende bijstand door de 

Beheerder van de Opslaginstallatie op vraag van de Opslaggebruiker die aanvullende 

bijstand wenst te bekomen in het kader van verzekering en/of financiële rapportering 

is gelijk aan: 

 het Tarief voor een gepresteerde Dag van bijstand zoals bepaald in de 

Gereguleerde Tarieven, 

 vermenigvuldigd met het aantal door de Beheerder van de Opslaginstallatie 

gepresteerde Dagen tijdens de desbetreffende Maand. 
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3 COMMODITEITSELEMENT 
Het Commoditeitselement, in rekening gebracht als GIK of GIC in voorkomend 

geval, wordt uitgedrukt als een percentage van de Uitzend- en Injectie Toewijzingen 

(uitgezonderd de Toewijzingen in tegenovergestelde richting van de Operating 

Mode), in overeenstemming met de Gereguleerde Tarieven. 

Op het einde van de Maand vindt er een Regeling plaats op basis van de 

Energietoewijzingen, rekening houdend met het daadwerkelijke Eigen Verbruik. De 

totale Regeling van Gas in Kind per maand is beperkt tot twee (2) maal de 

hoeveelheid Gas in Kind die de Beheerder van de Opslaginstallatie tijdens die maand 

al afnam. Indien het daadwerkelijke Eigen Verbruik hoger ligt, zal het overschot van 

het Eigen Verbruik overgedragen worden naar de volgende Maand. 
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4 REGELINGSVERGOEDINGEN 

4.1 Run-off regeling 

Indien de Beheerder van de Opslaginstallatie Aardgas moet aankopen voor rekening 

van de Opslaggebruiker, zal 105% van de Dagelijkse Gas Aankoopprijs voor de 

desbetreffende periode, verhoogd met de onkosten aangegaan door de Beheerder van 

de Opslaginstallatie, verschuldigd zijn door de Opslaggebruiker.  

 

Indien de Beheerder van de Opslaginstallatie Aardgas moet verkopen voor rekening 

van de Opslaggebruiker zal 95% van de Dagelijkse Gas Verkoopprijs voor de 

desbetreffende periode, verminderd met de onkosten aangegaan door de Beheerder 

van de Opslaginstallatie, terugbetaald worden aan de Opslaggebruiker.  

4.2 Noodsituatieregeling  

In Noodsituaties, kan de Beheerder van de Opslaginstallatie Gas gebruiken dat 

opgeslagen werd door de Opslaggebruiker. Deze Noodsituaties omvatten twee types 

van situaties:  

 SoS Noodsituatie in het transmissie netwerk waarbij de Beheerder van de 

Opslaginstallatie bijstand moet verlenen aan de transmissie operator, en  

 Opslag Noodsituatie op de opslaginstallatie zelf.  

 

Dit Gas genomen van de Opslaggebruiker door de Beheerder van de 

Opslaginstallatie zal geregeld worden in natura of in cash. In het geval de Regeling 

wordt uitgevoerd in cash, zal de gemiddelde ZIG over een periode van 30 dagen 

beginnend 15 dagen voor de Dag van de gebeurtenis in rekening worden genomen. 

 


