
 

Versie goedgekeurd door de CREG op 24 november 2011  

Van kracht vanaf 15 april 2012  1 van 8 

 

BIJLAGE C3 – Onderschrijving en  
toewijzing van diensten | Secundaire Markt 

  

Inhoud 

1. Inleiding................................................................................................................. 2 

1.1. Interpretatie van bijlage C3 ................................................................................... 2 

2. Toewijzing en Onderschrijving van Diensten op de Secundaire Markt ................ 3 

2.1. Algemeen............................................................................................................... 3 

2.1.1. Secundaire Markt ..................................................................................... 3 

2.2. Dienstallocatieregels voor Diensten op de Secundaire Markt............................... 5 

2.3. Overdrachtprocedures ........................................................................................... 5 

2.3.1. Formulieren voor het Overdragen van Diensten ...................................... 6 

2.3.2. Aanvaarding van de overdracht door de Beheerder van de 

Opslaginstallatie ....................................................................................... 6 

2.3.3. OTC Secundaire Markt (overdrachtsprocedure 1) ................................... 7 

2.3.4. Secundaire Markt Platform tussen de Opslaggebruikers 

(overdrachtsprocedure 2) ......................................................................... 7 

 



 

Versie goedgekeurd door de CREG op 24 november 2011  

Van kracht vanaf 15 april 2012  2 van 8 

1. Inleiding 

1.1. Interpretatie van bijlage C3 

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. 
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2. Toewijzing en Onderschrijving van Diensten op de 
Secundaire Markt 

2.1. Algemeen 

Alle Opslagdiensten verworven op de Primaire Markt mogen verhandeld worden tussen 

de respectievelijke Opslaggebruikers op de Secundaire Markt. De mogelijke vormen en 

voorwaarden zijn gespecificeerd in artikel 17.9 van bijlage 2 van het Standaard 

Opslagcontract.  

Een verhandelde Opslagdienst mag opnieuw verhandeld worden op de Secundaire Markt. 

Om Diensten te verwerven of te verhandelen op de Secundaire Markt moet een partij een 

"Opslaggebruiker" zijn. 

2.1.1. Secundaire Markt 

De Beheerder van de Opslaginstallatie organiseert de Secundaire Markt zodanig dat een 

Opslaggebruiker de mogelijkheid heeft om Opslagdiensten die hij wenst te verhandelen 

(i.e. kopen of verkopen) op de Secundaire Markt te publiceren en dat toelaat aan 

geïnteresseerde Opslaggebruikers voor dergelijke Opslagdiensten om te reageren op of in 

contact treden met de partij die Opslagdiensten aanbiedt.  

Wat betreft de Opslagdiensten die verhandeld kunnen worden op de Secundaire Markt 

hebben de Opslaggebruikers twee opties: 

 De Opslaggebruikers verhandelen zelf hun Opslagdiensten via OTC, met of 

zonder bevrijding zoals voorzien in artikel 17.9.1 punt a) van bijlage 2 van de 

SSA. In dat geval zal de Beheerder van de Opslaginstallatie ingelicht worden door 

beide partijen van de Overdacht door middel van een SRFA.  

 De Opslaggebruiker kan de Opslagdiensten verhandelen met gedeeltelijke 

bevrijding op het Secundaire Markt Platform overeenkomstig de terms & 

conditions van het Secundaire Markt Platform. Deze verhandeling zal gebeuren 

met bevrijding voor de overdrager met uitzondering van de betalingsverplichting 

zoals voorzien artikel 17.9.1 punt b) van bijlage 2 van de SSA. 

2.1.1.1. Plichten van de partijen rond een overdracht 

In geval van een akkoord over een overdracht, moet de overdrager of de overnemer een 

aanvraag tot overdracht van Opslagdiensten bij de Beheerder van de Opslaginstallatie 

indienen. Deze aanvraag kan gedaan worden (i) elektronisch op het Secundaire Markt 

Platform of (ii) door middel van een SRFA (Aanvraagformulier Diensten voor 

overdracht), dat zowel door de overdrager als door de overnemer ondertekend dient te 

worden. Elke aanvraag omvat: 

1. de details van de overdracht (welke Opslagdiensten, voor welke hoeveelheid 

en voor welke periode en welke prijs); 
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2. er een herinnering is dat de overdracht impliceert dat alle rechten en plichten 

die voortvloeien uit het Aanvraagformulier Diensten voor overdracht 

overgedragen worden van de overdrager naar de overnemer, gedurende de 

overdrachtsperiode; 

3. het type van overdracht zoals hierboven beschreven in artikel 17.9 van bijlage 

2 van de SSA. 

Na het ontvangen van een Bevestigingsformulier Diensten voor overdracht (SCFA) door 

de Beheerder van de Opslaginstallatie, moeten beide partijen rond de overdracht de 

SCFA ondertekenen, waarin: 

1. de details van de overdracht staan (welke Opslagdiensten, voor welke 

hoeveelheid en voor welke periode en welke prijs); 

2. er een herinnering is dat de overdracht impliceert dat alle rechten en plichten 

die voortvloeien uit het Bevestigingsformulier Diensten voor overdracht 

overgedragen worden van de overdrager naar de overnemer, gedurende de 

overdrachtsperiode; 

3. het type van overdracht zoals hierboven beschreven in artikel 17.9 van bijlage 

2 van de SSA.   

Zowel het type van overdracht alsook de rechten en plichten verbonden aan de 

overgedragen Opslagdiensten worden bepaald in de relevante Bevestiging(en) Diensten 

dat integraal deel uitmaakt van de SSA. Het document dat hiervoor geldt als contract is 

het "Aanvraagformulier Diensten voor overdracht" (zie 2.3.1.1) 

Gelieve te noteren dat naast het "Aanvraagformulier Diensten voor overdracht" (SRFA) 

de overdrager en overnemer een bijkomend contract kunnen sluiten, waarin bijvoorbeeld 

bijkomende betalingen tussen overdrager en overnemer worden geregeld. De Beheerder 

van de Opslaginstallatie houdt geen rekening met deze eventuele bijkomende contracten, 

en derhalve neemt enkel het Aanvraagformulier Diensten voor overdracht in aanmerking. 

 

2.1.1.2. Notificatie- en publicatieprocedure Secundaire Markt Platform 

De procedure voor het verhandelen van Opslagdiensten op het Secundaire Markt 

Platform, in overeenstemming met de terms & conditions van dergelijk platform, bestaan 

uit: 

a) een mogelijke overdrager geeft kennis van de Opslagdiensten die hij tijdelijk of 

permanent niet wenst te gebruiken over een bepaalde tijdsperiode,  

b) een mogelijke overnemer geeft kennis van de Opslagdiensten die hij wenst te 

gebruiken over een bepaalde tijdsperiode; 

c) het aanbod of de vraag worden gepubliceerd op het Secundaire Markt Platform, hetzij 

anoniem of niet, overeenkomstig de voorkeuren die door zowel de overdrager en 

overnemer worden aangegeven; 
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d) de publicatie van de aangeboden Opslagdienst(en) vervalt steeds bij het verstrijken 

van de overdrachtsperiode. 

Indien een Opslaggebruiker geïnteresseerd is in een verhandeling op de Secundaire 

Markt, ontvangt de geïnteresseerde Opslaggebruiker door de verhandeling te selecteren 

een bericht met de gegevens van de partij die verantwoordelijk is voor de verhandeling 

van de Opslagdienst en worden tezelfdertijd zijn gegevens doorgestuurd naar deze partij. 

2.1.1.3. Functionaliteiten 

Gepubliceerde aanbiedingen van Opslagdiensten op het Secundaire Markt Platform 

bevatten: 

 de Opslagdienst(en),  

 de aard van de Opslagdienst,  

 de startdatum van het aanbod of vraag voor Opslagdiensten,  

 de einddatum van het aanbod of vraag voor Opslagdiensten,  

 de aangeboden of gevraagde hoeveelheid, 

 de prijs (eenheidsprijs), 

 de contactgegevens (optioneel – i.e. indien de verhandeling niet anoniem is).  

 

2.2. Allocatieregels voor Diensten op de Secundaire Markt 

De Opslagdiensten voor verhandeling op het Secundaire Markt Platform worden 

bevestigd volgens het “First Committed, First Served” principe. Het Secundaire Markt 

Platform is open voor alle Opslaggebruikers. 

 

2.3. Overdrachtprocedures 

De volgende overdrachtprocedures kunnen worden onderscheiden op de Secundaire 

Markt: 

 er is de “over-the-counter” (OTC) Secundaire Markt, waarbij de Beheerder van de 

Opslaginstallatie in kennis wordt gesteld van de overdracht zonder een 

voorafgaande publicatie van het Secundaire Markt aanbod (overdrachtsprocedure 

1: OTC Secundaire Markt) 

 er is het Secundaire Markt Platform, aangeboden door de Beheerder van de 

Opslaginstallatie, waarop de Opslaggebruikers Opslagdiensten kunnen 

verhandelen dewelke gepubliceerd worden in overeenstemming met de terms & 
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conditions van het Secondaire Markt Platform (overdrachtsprocedure 2: 

Secundaire Markt Platform tussen de Opslaggebruikers) 

2.3.1. Formulieren voor het Overdragen van Diensten 

2.3.1.1. Aanvraagformulier Diensten voor overdracht (SRFA)  

De SRFA wordt gebruikt voor een bindende aanvraag door Opslaggebruikers om een 

overdracht voor een specifieke Dienst aan te gaan en is onderworpen aan de aanvaarding 

van de Beheerder van de Opslaginstallatie.  

2.3.1.2. Bevestigingsformulier Diensten voor overdracht (SCFA)  

De SCFA is een bindende bevestiging tussen de Opslaggebruikers die een overdracht 

hebben aangevraagd en de Beheerder van de Opslaginstallatie.  

2.3.2. Aanvaarding van de overdracht door de Beheerder van de Opslaginstallatie 

Voor de Opslagdiensten aangeboden of gevraagd op de Secondaire Markt, analyseert de 

Beheerder van de Opslaginstallatie de SRFA ter aanvaarding aan de hand van volgende 

niet-exhaustieve criteria: 

 in het geval van OTC, controle of de overnemer een SSA heeft ondertekend; 

 controle van de Opslagdiensten onderschreven door de overdrager; 

 additioneel, in geval dat er geen behoud van betalingsverplichting geldt: 

 controle van de schuldsituatie van de overdrager ten opzichte van de 

Beheerder van de Opslaginstallatie. De overdrager mag geen schulden 

hebben tegenover de Beheerder van de Opslaginstallatie met betrekking tot 

de overgedragen Opslagdiensten, tenzij de overnemer zich onherroepelijk 

en onvoorwaardelijk verbindt tot betaling van deze schulden aan de 

Beheerder van de Opslaginstallatie; 

 controle van de kredietwaardigheid van de overnemer zoals bepaald in de 

SSA. 

Indien de Beheerder van de Opslaginstallatie alle nodige documenten tijdig ontvangt, 

correct ondertekend door de overdrager en overnemer, wordt een overdracht als voltooid 

beschouwd door de Beheerder van de Opslaginstallatie. 

Een voltooide overdracht betekent: voor de overdrager een vermindering van de onder-

schreven Opslagdienst(en) en voor de overnemer een stijging van de onderschreven 

Opslagdienst(en). De overnemer is bevoegd om de eerste Dag van de overdrachtsperiode, 

binnen de toegewezen Opslagdienst(en), te nomineren vanaf twee (2) Werkdagen voor de 

start van de overdrachtsperiode. Op de eerste Dag van de overdrachtsperiode worden de 

door de overnemer genomineerde aardgashoeveelheden effectief behandeld. 
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2.3.3. OTC Secundaire Markt (overdrachtsprocedure 1) 

Indien de partijen Opslagdiensten rechtstreeks onder elkaar wensen te verhandelen op de 

Secundaire Markt, dan is de volgende procedure van toepassing: 

1. de overnemer informeert de Beheerder van de Opslaginstallatie, zo snel als 

redelijk mogelijk, via een door de beide partijen correct ondertekende SRFA, 

verzonden per e-mail of per fax, de Opslagdiensten die aan de overdrager zullen 

worden toegekend.  

 

2. de Beheerder van de Opslaginstallatie gaat na of de SRFA volledig is, en stuurt 

binnen de twee (2) Werkdagen:  

- een bevestiging van ontvangst, indien dit formulier volledig is, 

- een verzoek ter vervollediging, indien dit formulier onvolledig is. 

 

3. na bevestiging van ontvangst analyseert de Beheerder van de Opslaginstallatie of 

de overdracht van de Opslagdienst(en) aanvaard kan worden (zie 2.3.2). 

 

4. de overdrager en de overnemer worden binnen de vijf (5) Werkdagen na 

bevestiging van ontvangst, per mail of per fax, op de hoogte gesteld van het 

resultaat van aanvaardingsanalyse door middel van een standaard document: 

 

 indien de overdracht volledig geweigerd wordt, dan ontvangen de overdrager en 

de overnemer beiden een weigeringbericht met de reden van de weigering; 

 indien de overdracht geheel of gedeeltelijk bevestigd wordt, dan ontvangen de 

overdrager en de overnemer beiden een SCFA waarin het volgende bevestigd 

wordt per overgedragen Opslagdienst: 

- voor welke hoeveelheden de overdracht plaatsvindt; 

- de overdrachtsperiode waarvoor de overdracht plaatsvindt. 

 

5. indien zij akkoord gaan, ondertekenen de overdrager en de overnemer de SCFA 

en zenden het binnen de tien (10) Werkdagen en ten laatste twee (2) Werkdagen 

voor de start van de overdrachtsperiode naar de Beheerder van de 

Opslaginstallatie, per fax of per mail. Indien de Beheerder van de 

Opslaginstallatie tijdig het naar behoren ondertekend document ontvangt, dan is 

de overdracht voltooid.  

 

2.3.4. Secundaire Markt Platform tussen de Opslaggebruikers 
(overdrachtsprocedure 2) 

In het geval dat er een overeenkomst kan worden gevonden over een specifieke 

hoeveelheid en specifieke periode van de overdracht tussen de Opslaggebruikers via het 

Secundaire Markt Platform, dan zijn de volgende stappen van toepassing: 
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1. zowel de overdrager als de overnemer sturen een elektronische aanvraag naar de 

Beheerder van de Opslaginstallatie; 

 

2. de Beheerder van de Opslaginstallatie controleert of de aanvraag, zoals voorzien in 

paragraaf 2.3.2;  

 

3. de Beheerder van de Opslaginstallatie stelt zo snel als redelijk mogelijk en binnen één 

(1) Werkdag de overnemer en overdrager op de hoogte van het resultaat van de 

aanvaardingsanalyse: 

 indien de overdracht volledig geweigerd wordt, dan ontvangen de overdrager en 

de overnemer beiden een weigeringbericht met de reden van de weigering; 

 indien de overdracht geheel of gedeeltelijk bevestigd wordt, dan ontvangen de 

overdrager en de overnemer beiden een SCFA (per fax of mail) waarin het 

volgende bevestigd wordt per overgedragen Opslagdienst: 

- voor welke hoeveelheden de overdracht plaatsvindt; 

- de overdrachtsperiode waarvoor de overdracht plaatsvindt. 

 

4. de overdrager en de overnemer, dienen de SCFA te ondertekenen en zenden het 

binnen de tien (10) Werkdagen en ten laatste één (1) Werkdag voor de start van de 

overdrachtsperiode naar de Beheerder van de Opslaginstallatie, per fax of per mail. 

Indien de Beheerder van de Opslaginstallatie tijdig het naar behoren ondertekend 

document ontvangt, dan is de overdracht voltooid.  

5. van zodra er een overdracht wordt aanvaard en bevestigd door de Beheerder van de 

Opslaginstallatie wordt het deel van het aanbod van de overdrager op de Secundaire 

Markt Platform dat werd overgedragen niet meer gepubliceerd. De overdrager heeft 

dan nog altijd het recht om de overblijvende Opslagdiensten op de Secundaire Markt 

te verhandelen tegen een overeengekomen prijs.  

6. indien de overdrager bepaalde Opslagdiensten op de Secundaire Markt rechtstreeks 

zou hebben verkocht, dan dient hij de Beheerder van de Opslaginstallatie zo spoedig 

mogelijk te waarschuwen. De publicatie van zijn Opslagdiensten wordt pas stopgezet 

wanneer de Beheerder van de Opslaginstallatie een SCFA ontvangen heeft dat door 

de overdrager en de overnemer werd ondertekend. 

 


