
Versie goedgekeurd door de CREG op 24 november 2011  

Van kracht vanaf 15 april 2012  1 van 4 

 

BIJLAGE G – Incidentenbeheer 
 

 

Inhoud 

1 Incidenten beheer en Noodsituaties ...................................................................... 2 

1.1 Noodsituatie op de Opslaginstallatie (“Opslag Noodsituatie”) ..................... 2 

1.2 Noodsituatie zoals gedefinieerd in de Bevoorradingszekerheid regulering 

(“SoS Noodsituatie”) ................................................................................................ 2 

2 Maatregelen bij Noodsituaties .............................................................................. 2 

3 Noodsituatieprocedure .......................................................................................... 3 

 

 

 



Versie goedgekeurd door de CREG op 24 november 2011  

Van kracht vanaf 15 april 2012  2 van 4 

 

1 Incidenten beheer en Noodsituaties  

De Beheerder van de Opslaginstallatie beschikt over een plan voor incidentenbeheer 

voor de verschillende incidenten en noodsituaties die zich kunnen zich voordoen 

zoals voorzien in de Gedragscode. Met betrekking tot dergelijke incidenten en 

noodsituatie heeft de Beheerder van de Opslaginstallatie: (i) de verschillende fases 

vastgelegd (ii) de te volgen procedure bepaald (iii) de mogelijke maatregelen 

beschreven zowel door de Beheerder van de Opslaginstallatie als de 

Opslaggebruikers te nemen (iv) in overleg met de Transmissie Operator. 

1.1 Noodsituatie op de Opslaginstallatie (“Opslag Noodsituatie”) 

Verschillende incidenten die zich voordoen in de Opslaginstallatie van Loenhout die 

kunnen als gevolg hebben dat de systeemintegriteit van de Opslaginstallatie niet 

langer in stand kan worden gehouden of dat ze kunnen escaleren naar dergelijke 

situatie volgens de evaluatie van de Beheerder van de Opslaginstallatie. Dergelijke 

situatie is een Opslag Noodsituatie. 

1.2 Noodsituatie zoals gedefinieerd in de 
Bevoorradingszekerheid regulering (“SoS Noodsituatie”) 

Voor Noodsituaties zoals gedefinieerd in de Bevoorradingszekerheid verwijzen we 

naar artikel 12.2 van de SSA.  

 

2 Maatregelen bij Noodsituaties 

In geval van een Opslag Noodsituatie kunnen de volgende maatregelen, hieronder 

vermeld (maar niet beperkt daartoe), toegepast worden door de Beheerder van de 

Opslaginstallatie of de Opslaggebruiker op vraag van Beheerder van de 

Opslaginstallatie zowel als een reactieve als een pro-actief maatregel. De toepassing 

van deze maatregelen is afhankelijk van de fysische Operating Mode van de 

Opslaginstallatie volgens de Noodsituatie procedure in deze bijlage en in 

overeenkomst met de bepalingen van bijlage D1 van de ACS: Dergelijke 

maatregelen zijn tijdelijk en hebben een prioritair karakter. Ze kunnen desgevallend, 

zonder afbreuk te doen aan de Noodsituatieprocedure, op elk moment zonder 

voorafgaande verwittiging door de Beheerder van de Opslaginstallatie gewijzigd en 

bijgestuurd worden zolang de Noodsituatie aanhoudt. 

 Maatregelen door de Beheerder van de Opslaginstallatie met impact op de 

Opslaggebruiker:  

- De onderbreking of beperking van de Injectie flow; 

- Het fysische omschakelen van Operating Mode; 

- De onderbreking of beperking van de Uitzending flow (beperkt tot 

Opslag Noodsituatie). 
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 Maatregel door de Opslaggebruiker op vraag van de Beheerder van de 

Opslaginstallatie:  

- Gedwongen Uitzending die de onmiddellijke Uitzending van GIS 

vereisen.  

 

3 Noodsituatieprocedure 

De Noodsituatieprocedure is van toepassing bij Opslag Noodsituatie. Bij SoS 

Noodsituatie zullen de bepalingen van de Bevoorradingszekerheid van toepassing 

zijn. 

In het onderstaande schema wordt de Noodsituatieprocedure tussen Beheerder van de 

Opslaginstallatie en Opslaggebruiker op de Opslaginstallatie weergegeven. Deze 

Noodsituatieprocedure bestaat uit 3 fasen: 

 

 

 

In ieder geval zullen de CREG en de betrokken bevoegde autoriteit(en) in geval van 

een Noodsituatie op de hoogte worden gebracht van de voorziene duur, de oorzaak 

(voor zover gekend) en de genomen maatregelen door de Beheerder van de 

Opslaginstallatie en gevolgen voor de Opslaggebruikers. 

Fase 1 – Noodsituatie waarschuwing 

Bij een Noodsituatie en gebaseerd op de beschikbare informatie, evalueert de 

Beheerder van de Opslaginstallatie de maatregelen die getroffen moeten worden op 

de Opslaginstallatie en de gevolgen voor de Opslaggebruiker. De Beheerder van de 

Opslaginstallatie zendt zo snel als redelijkerwijs mogelijk een “Storage Operator’s 

Emergency Warning” die de mogelijke impact op de Opslagdiensten aankondigt. 

Indien er onmiddellijk actie dient te worden genomen zal de Beheerder van de 
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Opslaginstallatie geen waarschuwing sturen maar onmiddellijk een Noodsituatie 

actiemelding sturen zoals voorzien in stap 2 hieronder. 

Zowel de Opslaggebruiker, de CREG en de betrokken bevoegde autoriteit(en) 

worden in kennis gesteld per telefoon van dergelijke Noodsituatie en krijgen een 

bericht “Storage Operator’s Emergency Warning” per fax die de waarschuwing 

bevestigd.  

Fase 2 – Noodsituatie actiemelding 

De evaluatie van de te ondernemen maatregelen door de Beheerder van de 

Opslaginstallatie kan ertoe leiden dat de Opslagdiensten worden beperkt, 

onderbroken of worden gedwongen uitgezonden. De Beheerder van de 

Opslaginstallatie berekent de hoeveelheid (Injectie of Uitzending) dat zal worden 

beperkt of onderbroken per Opslaggebruiker (pro rata de (laatste) Nominatie) of in 

voorkomend geval de hoeveelheid van gedwongen Uitzending dat moet worden 

uitgezonden (pro rata de onderschreven Capaciteiten). Tijdens de Noodsituatie, in 

lijn met het plan voor incidentenbeheer van de Beheerder van de Opslaginstallatie, 

zullen de opeenvolgende maatregelen (in voortkomend geval) ook telkens aan de 

Opslaggebruiker worden gemeld via een actiemelding voor dergelijke maatregel.  

De Beheerder van de Opslaginstallatie bevestigt de Noodsituatie maatregel(en) aan 

de Opslaggebruiker en de CREG door middel van een "Storage Operator's 

Emergency Notice" per fax, met vermelding van de startdatum/tijd en de te 

ondernemen actie(s) door de Opslaggebruiker. In het geval van een vermindering of 

onderbreking, zal de Beheerder van de Opslaginstallatie ook de Nominaties beperken 

door het uitsturen van een herziene "Storage Operator's Daily Transport Notice" 

(TDT) in overeenstemming met de bepalingen van bijlage D1 van de ACS. 

De onderbreking blijft geldig tot de Beheerder van de Opslaginstallatie een "Storage 

Operator's End of Emergency Notice" stuurt (zie stap 3 voor meer details).  

Vanaf het begin van de onderbreking tot het verzenden van een "Storage Operator's 

End of Emergency Notice", zal de Beheerder van de Opslaginstallatie de hoeveelheid 

aangeven die zal worden verminderd of onderbroken zoals vermeld in de "Storage 

Operator’s Emergency Notice" of, in voorkomend geval, voor gedwongen 

Uitzending.  

Fase 3 –Einde Noodsituatie melding 

Wanneer er niet langer sprake is van een Opslag Noodsituatie, gebaseerd op de 

evaluatie van de Beheerder van de Opslaginstallatie en de bevoegde autoriteit(en) 

van overheidswege (in voorkomend geval) en dat de Noodsituatie maatregel(en) niet 

langer vereist zijn, stuurt de Beheerder van de Opslaginstallatie een "Storage 

Operator's End of Emergency Notice" per fax naar de Opslaggebruiker en de CREG, 

met vermelding van de einddatum van de Noodsituatie, en opheffend de 

beperking(en) op het Interconnectiepunt of Opslaginstallatie.  


