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1. INLEIDING 

1.1. Doel 

Dit Toegangsreglement voor Opslag (ACS) bevat de standaardbepalingen en -

voorwaarden voor de gereguleerde toegang tot de Opslagdiensten aangeboden door 

Fluxys Belgium (de Beheerder van de Opslaginstallatie) aan elke Opslaggebruiker die de 

Opslaginstallatie in Loenhout, geëxploiteerd door de Beheerder van de Opslaginstallatie, 

gebruikt. Het Toegangsreglement voor Opslag is een document dat wettelijk is 

voorgeschreven door de Gedragscode.  

Het doel van het Toegangsreglement voor Opslag bestaat erin om de regels en procedures 

te bepalen voor de Opslagdiensten aangeboden door de Beheerder van de 

Opslaginstallatie aan de Opslaggebruikers van de Opslaginstallatie. Naast de bepalingen 

van het Toegangsreglement voor Opslag, zijn de Opslagdiensten, aangeboden door de 

Beheerder van de Opslaginstallatie aan elke Opslaggebruiker van de Opslaginstallatie, 

ook onderworpen aan de voorwaarden vervat in de Standaard Opslagcontract (de SSA) 

aangegaan tussen de Beheerder van de Opslaginstallatie en elke Opslaggebruiker.  

1.2. Toepassingsgebied 

Dit Toegangsreglement voor Opslag is van toepassing op alle Opslaggebruikers die 

Opslagdiensten onderschrijven bij de Beheerder van de Opslaginstallatie. 

1.3. Definities 

Behalve indien er een andere betekenis aan wordt toegekend in deze Toegangsreglement 

voor Opslag, zal elke term beginnend met een hoofdletter in deze Toegangsreglement 

voor Opslag de betekenis hebben die eraan wordt gegeven in de lijst met Definities in 

Bijlage A bij dit Toegangsreglement voor Opslag. 

1.4. DEELBAARHEID 

De ongeldigheid van eender welke bepaling van dit Toegangsreglement voor Opslag of 

van eender welke bijlage of bijvoegsel of gedeelte van een bijlage of bijvoegsel, heeft 

geen invloed op de geldigheid van het Toegangsreglement voor Opslag in zijn geheel. 

Indien een bepaling van dit Toegangsreglement voor Opslag als ongeldig of niet-

afdwingbaar wordt beschouwd, dan zal aan die bepaling (voor zover ongeldig of niet-

afdwingbaar) geen gevolg worden gegeven en zal ze geacht worden niet te zijn 

opgenomen in dit Toegangsreglement voor Opslag, echter zonder de resterende 

bepalingen van dit Toegangsreglement voor Opslag ongeldig te maken. De Beheerder 

van de Opslaginstallatie zal dan elke Opslaggebruiker raadplegen in overeenstemming 

met de geldende regel- en wetgeving teneinde de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling 

te vervangen door een geldige en afdwingbare vervangende bepaling waarvan het effect 
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zo dicht mogelijk ligt bij het beoogde effect van de ongeldige of niet-afdwingbare 

bepaling, en zal deze wijziging integreren in dit Toegangsreglement voor Opslag.  

1.5. STATUS EN COHERENTIE VAN HET TOEGANGSREGLEMENT 
VOOR OPSLAG 

1.5.1. Raadpleging en voorlegging van het Toegangsreglement voor Opslag 

Krachtens de Gedragscode vindt de goedkeuring van het Toegangsreglement voor Opslag 

(eerste versie en de herzieningen) plaats als volgt (*): 

1) de Beheerder van de Opslaginstallatie moet de markt raadplegen; 

2) de Beheerder van de Opslaginstallatie moet het voorstel van het Toegangsreglement 

voor Opslag voorleggen aan de CREG ter formele goedkeuring; 

3) De CREG dient een beslissing te nemen over de inhoud van dit voorstel.  

(*) Niettegenstaande de hier beschreven procedure behoudt de Beheerder van de Opslaginstallatie het 

recht voor om kleine veranderingen aan te brengen (bijvoorbeeld het corrigeren van spelfouten) zonder 

voorafgaand overleg met de Opslaggebruikers. Deze kleine wijzigingen zullen formeel gemeld worden aan 

de Opslaggebruikers en eveneens gepubliceerd worden op de website www.fluxys.com. 

De Beheerder van de Opslaginstallatie zal de CREG op de hoogte brengen van de kleinere wijzigingen en 

van de argumenten om deze wijzigingen door te voeren tenzij de CREG een formele goedkeuring vraagt.  

http://www.fluxys.net/
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1.5.2. Publicatie van de status van het Toegangsreglement voor Opslag  

De Beheerder van de Opslaginstallatie zal de Opslaggebruikers op de hoogte brengen van 

de beslissing van de CREG.  

De gewijzigde versie van het Toegangsreglement voor Opslag en de datum vanaf 

wanneer die versie van toepassing zal zijn, zullen door de Beheerder van de 

Opslaginstallatie aan de Opslaggebruikers worden meegedeeld d.m.v. een publicatie op 

de website www.fluxys.com.  

 

De geldende versie van het Toegangsreglement voor Opslag is altijd ter beschikking op 

de website www.fluxys.com. Bovendien wordt iedere versie voorzien van een uniek 

versienummer.  

 

1.5.3. Interpretatie van het Toegangsreglement voor Opslag 

In dit Toegangsreglement voor Opslag: 

1) zijn alle verwijzingen naar een clausule, tenzij anders aangegeven, verwijzingen naar 

een clausule in dit Toegangsreglement voor Opslag; zijn verwijzingen naar een 

paragraaf in een Deel verwijzingen naar een paragraaf in hetzelfde Deel in dit 

Toegangsreglement voor Opslag, en zijn verwijzingen naar een Bijlage verwijzingen 

naar een Bijlage in dit Toegangsreglement voor Opslag. De bijlagen maken integraal 

deel uit van dit Toegangsreglement voor Opslag. 

2) moeten alle termen en namen geïnterpreteerd worden volgens de lijst met Definities 

in Bijlage A van het Toegangsreglement voor Opslag. 

3) dienen de indeling, hoofding en inhoudsopgave enkel voor het gebruiksgemak van de 

lezer en hebben ze geen gevolg voor de interpretatie van de inhoud van het 

Toegangsreglement voor Opslag; 

4) is elke verwijzing naar een statuut, verbonden wet, verordening, regel, gedelegeerde 

wetgeving of besluit, uitgevaardigd naar dezelfde zoals geamendeerd, gewijzigd of 

vervangen in de loop van de tijd, en naar elke verbonden wet, verordening, regel, 

gedelegeerde wetgeving of besluit daaronder. 

5) zijn verwijzingen naar tijd, tenzij anders aangegeven, verwijzingen naar lokale 

Belgische tijd. Verwijzingen naar Dag, Maand en Jaar zijn, tenzij anders aangegeven, 

verwijzingen naar respectievelijk een dag, maand en jaar van de Gregoriaanse 

kalender. 

6) De beschrijving van regels, voorwaarden en bepalingen heeft enkel betrekking op de 

Opslagdiensten aangeboden op de Opslaginstallatie. 

 

 

http://www.fluxys.net/
http://www.fluxys.net/
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1.6. STRUCTUUR VAN HET TOEGANGSREGLEMENT VOOR OPSLAG 

 

TOEGANGSREGLE

MENT VOOR 

OPSLAG 

 

Toegangsreglement voor Opslag 

BIJLAGE A Glossarium van definities 

BIJLAGE B  Vergoeding voor diensten 

BIJLAGE C  C1. Onderschrijving & Toewijzing van Diensten – Algemeen 

C2. Onderschrijving & Toewijzing van Diensten – Primaire Markt 

C3. Onderschrijving & Toewijzing van Diensten – Secundaire Markt 

 

BIJLAGE D  D1. Operating Procedures 

D2. Specifieke Vereisten 

 

BIJLAGE E  Meet- en Testprocedures 

BIJLAGE F Congestiebeleid 

BIJLAGE G  Incidentenbeheer 

BIJLAGE H H1. Formulieren  

H2. Data Platformen  
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