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1. Inleiding 

1.1. Interpretatie van bijlage C1 

In deze Bijlage: 

1) 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; 

2) moeten alle termijnen en namen worden geïnterpreteerd volgens de lijst met definities 

in Bijlage A van het Toegangsreglement voor Opslag; 

3) zijn de indeling, titels en inhoudsopgave er enkel ten bate van de lezer en zijn ze 

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

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

Opslagdiensten aangeboden op de Opslaginstallatie. 

1.2. Reikwijdte van bijlage C1 

De bepalingen van deze bijlage zijn toepasselijk op de aanbieding van de gereguleerde 

Diensten door de Beheerder van de Opslaginstallatie op de Primaire Markt.  

 

Het dienstenaanbod is conform de bepalingen van artikel 15.2 van de Europese 

Verordening 715/2009. 
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2. Diensten 

2.1. Dienstenaanbod  

2.1.1. Verschillende dienst termijnen 

Volgende types van Opslagdienst termijnen kunnen worden aangeboden door de 

Beheerder van de Opslaginstallatie. Dienovereenkomstig kunnen de Opslagdienst worden 

onderschreven door de Opslaggebruiker en worden ze door de Beheerder van de 

Opslaginstallatie toegewezen voor de respectievelijke termijnen: 

1. Jaarlijkse Termijn Opslagdiensten (YTS) worden toegewezen voor een 

Dienstperiode van één (1) volledig Opslagjaar; 

2. Lange termijn Opslagdiensten (LTS) worden toegewezen voor een Dienstperiode 

variërend tussen minimaal twee (2) en maximaal tien (10) volledige Opslagjaren. 

3. Korte Termijn Opslagdiensten (STS), zoals aangeboden door de Beheerder van de 

Opslaginstallatie, worden toegewezen voor een Dienstperiode korter dan één (1) 

Opslagjaar; 

2.1.2. Standaardeenheid (SBU)  

Op de Primaire Markt biedt de Beheerder van de Opslaginstallatie Uitzenddiensten, 

Opslag Volumediensten en Injectiediensten aan in de vorm van Standaardeenheden. 

 

Samenstelling van de SBU voor alle Diensttermijnen 

Aard 

Injectie Opslag volume Uitzending 

[m³(n)/h] [MWh] [m³(n)/h] 

Vast 0,85294 25,07924  1,70588 

Voorwaardelijk 0,25588 2,04160  0,42647 

De samenstelling van de SBU wordt berekend door de respectievelijke totale Dienst door 

het totaal aantal bundels, met een precisie van vijf cijfers na de komma rekening houdend 

met de hierboven genoemde eenheden. 

2.1.3. Additionele Diensten 

Tijdens het Opslagjaar in functie van de optimalisatie van de Opslaginstallatie, zou de 

Beheerder van de Opslaginstallatie Additionele Diensten voor Injectie, Opslag Volume 

en Uitzending kunnen aanbieden. Deze Opslagdiensten kunnen aangeboden worden op 
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een korte termijn basis (e.g. dagelijks, wekelijks, of maandelijks) of jaarlijks of op een 

andere termijn op een vast of onderbreekbare/voorwaardelijke wijze onder de vorm van 

ontbundelde Diensten of als een gecombineerde Dienst: 

 Additionele Injectiedienst: Capaciteit ter vervanging van beschikbare standaard 

gebundelde Injectie Capaciteit van de Opslaggebruikers voor een beperkte duur 

in het opslagjaar; 

 Additionele Uitzenddienst: Capaciteit ter vervanging van beschikbare standaard 

gebundelde Uitzend Capaciteit van de Opslaggebruikers voor een beperkte duur 

in het opslagjaar; 

 Additionele Opslag Volumedienst: Capaciteit ter vervanging van de beschikbare 

standaard gebundelde Opslag Volume van de Opslaggebruikers voor een 

beperkte duur in het opslagjaar; of 

 Een combinatie van de hierboven vermelde Diensten. 

2.1.4. DAM/NNS Dienst 

De DAM/NNS dienst stelt de Opslaggebruiker die geregistreerd staat als lid van de 

DAM/NNS dienst in staat om te nomineren bovenop de onderschreven Injectie- en 

Uitzendcapaciteit.  

Deze dienst, aangeboden als ontbundelde dienst en gebaseerd op de beschikbare day 

ahead capaciteit, wordt aangeboden op een onderbreekbare basis en kan jaarlijks 

onderschreven worden voor het volledige Opslagjaar door het DAM/NNS 

registratieformulier (gepubliceerd op de website van de Beheerder van de 

Opslaginstallatie) naar behoren ondertekend terug te sturen. De toewijzingsregels worden 

gedefinieerd in bijlage D1 van de ACS. 

2.1.5. Overdracht van Gas op Voorraad (“GIS-overdracht”) 

De GIS-overdracht Dienst stelt de Opslaggebruiker in staat om Gas over te dragen. Deze 

uitwisseling gebeurt via Nominatie op het Commoditeitsoverdrachtspunt (CTP).  

Deze GIS-overdracht wordt standaard toegepast voor GIS rekeningen onderschreven 

door middel van Standaardeenheden. In het geval er GIS rekeningen verbonden aan 

andere Opslagdiensten worden gelinkt met de CTP (die de overdracht van GIS toelaten), 

zal de Beheerder van de Opslaginstallatie dergelijke bepalingen beschrijven in de Terms 

& Conditions wanneer dergelijke Opslagdiensten worden aangeboden en in de 

Bevestiging Dienst bij toewijzing.  

2.1.6. Dienst voor overschrijding van Gas op Voorraad (“GIS-overschrijding”) 

De GIS-overschrijding Dienst stelt de Opslaggebruiker in staat om de GIS boven limiet te 

overschrijden in overeenstemming met de betrokken bepalingen van Bijlage D1 van de 

ACS.  
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2.1.7. Dienst voor aanvullende bijstand  

Bij deze dienst, geeft de Beheerder van de Opslaginstallatie beperkte ondersteuning (i.e. 

bijkomende informatie en toelichting) aan de Opslaggebruiker die het vraagt om 

aanvullende bijstand te krijgen gerelateerd aan hun hoeveelheden Aardgas die opgeslagen 

zijn in de Opslaginstallatie. 

 

  


