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Aandachtspunten en procedures m.b.t. de rapportering en inspectie van voorraden onder 
APETRA ticketcontract 

Versie d.d. augustus 2016 

 
Dit document refereert aan en concretiseert de contractuele bepalingen van de Raamovereenkomst inzake 
beschikkingrechten (“Tickets”) van het APETRA bestek 2016/1.  
 APETRA raadt aan een kopie van dit document te bezorgen aan de persoon of personen die verantwoordelijk zijn voor 
de voorraadboekhouding en waarmee de inspecteurs van APETRA zullen samenwerken tijdens hun inspectie en aan de 
beheerder(s) van het depot waar de voorraden onder ticketcontract opgeslagen (zullen) zijn.   

 

Algemeen voorbehoud voor ticketcontracten aangehouden buiten het Belgische grondgebied.  
 

Elke  lidstaat  heeft  de  nieuwe  Richtlijn  2009/119/CE  naar  eigen  goeddunken  omgezet  naar  nationale 
wetgeving. APETRA wordt niet verondersteld om de details van de wetgeving van al haar partnerlanden te 
kennen: wij vragen u dan ook om u zo goed mogelijk te  informeren bij uw overheid naar de specifieke 
regels  en  procedures  die  gelden  voor  bilaterale  tickets  en met  de  verkregen  informatie  rekening  te 
houden wanneer u een offerte aan APETRA maakt.  
 
 

1. BEPALINGEN M.B.T. DE GERESERVEERDE VOORRADEN ONDER TICKETCONTRACT 
 
 
1.   Uw onderneming  is en blijft gedurende de  loopttijd van de Reserveringsperiode tot aan een eventuele 

Afhaling eigenaar van de Gereserveerde Voorraden. De Gereserveerde Voorraden mogen niet worden 
vervreemd, zijn niet vatbaar voor beslag door derden, mogen niet met enige zakelijke of persoonlijke 
zekerheid worden bezwaard1 of belast met commerciële rechten, noch voor de indekking van de eigen 
voorraadplicht  of  de  voorraadplicht  van  een  derde  worden  aanwend.  Elke  beperking  van  het 
Beschikkingsrecht moet onmiddellijk aan APETRA worden gemeld. 

 

2.  Gereserveerde Voorraden afgewerkte aardolieproducten moeten steeds aan de Specificaties van het 
land waar de afgewerkte producten zullen geleverd worden in geval van een Uitoefening van het ticket 
beantwoorden.  Mengcomponenten kunnen enkel aangeboden worden als Gereserveerde voorraden 
ALS  alle mengcomponenten die nodig zijn voor de samenstelling van het Te Leveren afgewerkt product, 
zoals aangegeven in het formulier van Voorraaddeclaratie2:  

1° het voorwerp uitmaken van één en hetzelfde Ticketcontract; 
2° aanwezig zijn in hetzelfde Depot en dit 
3° in de correcte verhouding voor de productie van het afgewerkt Product dat beantwoordt aan de 

specificaties van het land waar de afgewerkte producten zullen geleverd worden in geval van een 
Uitoefening van het ticket.    

Gereserveerde Voorraden halfafgewerkte aardolieproducten en/of ruwe aardolie garanderen APETRA 
, door hun  locatie, kwaliteit en hoeveelheid, de ontvangst  in geval van  crisis via  raffinage of verdere 
afwerking de in de Voorraaddeclaratie bepaalde hoeveelheid Te Leveren Producten.  

 
Voor meer  informatie over de vereisten die gesteld worden aan de Te Leveren Producten en de producten 
die mee kunnen tellen als Gereserveerde Voorraden: zie Bijlage F van het bestek APETRA/2016/1.  

                                                        
1 Behoudens wanneer ze als garantie bij de financiering van de waarde van de Gereserveerde Voorraden dienen, voor zover 
hierdoor niet wordt belet dat APETRA in geval van een Bevoorradingscrisis haar Beschikkingsrecht uitoefent 
2 Dit formulier is te vinden op de APETRA website.  
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2. DE LOCATIE VAN DE GERESERVEERDE VOORRADEN 
 
 

2.1. Het Depot:  
 

De Gereserveerde Voorraden worden opgeslagen  in een Depot dat het statuut heeft van  In Aanmerking 
Komend  Depot3.  Dit  houdt  in,  dat  het  depot  aan  een  aantal  eisen  inzake  capaciteit  en  aan‐  en 
aflevermogelijkheden moet voldoen, maar vooral dat de depoteigenaar verklaart, dat het Depot  in geval 
van crisis toegankelijk is voor alle merken, rekening houdend met de toegangs‐ en veiligheidsvereisten van 
het Depot. 
Het  statuut  van  in Aanmerking Komend Depot wordt  voor depots  gelegen  in België  toegekend door de 
Algemene directie Energie van de FOD Economie en voor depots gelegen buiten het Belgische grondgebied 
door APETRA.  
De  Gereserveerde  Voorraden  kunnen  verdeeld  worden  over  verscheidene  Depots,  ermee  rekening 
houdend dat de minimum hoeveelheid Gereserveerde Voorraden per Depot 2.500 ton is. 
 
Indien uw onderneming geen eigenaar is van het/de Depot(s), dan informeert u  de Depoteigenaar over de 
specifieke status van de Gereserveerde Voorraden door toezending van de brief waarvan u een specimen 
in bijlage vindt4. U bezorgt APETRA een kopij van deze verzonden en ondertekende brief.  
Voor Gereserveerde stocks gelegen  in België, draagt u er zorg voor, dat de Depoteigenaar opgave van de 
stocks  onder  APETRA  ticketcontract  doet  bij  de  Algemene  directie  Energie  van  de  FOD  Economie 
overeenkomstig artikel 3, § 3, van het Koninklijk besluit van 15 januari 2006 betreffende de informatie‐ en 
administratieve verplichtingen voor de geregistreerde aardoliemaatschappijen en APETRA in het kader van 
verplichte voorraden5.  
 
 
2.2. De Locatie(s) van de Reserveerde Voorraden – de Voorraaddeclaratieformulier: 
 
De  locatie(s)  van  de  Reserveerde  Voorraden  geeft  u  op  aan  APETRA  via  het  Excel  document 
“Voorraaddeclaratie”6 dat u via mail bezorgt aan de APETRA administratie: admin@apetra.be:  

1. Voor  tickets  op  voorraden  aangehouden  in  België:  uiterlijk  7  dagen  voor  de  aanvang  van  het 
ticketcontract; 

2. Voor tickets op voorraden aangehouden in het buitenland: ten laatste 3 werkdagen voor de eerste 
dag van de maand die de aanvang van het ticketcontract voorafgaat.  

 
Specifiek: Bilaterale stocks:  

Indien  de Gereserveerde Voorraden worden  bewaard  in  een  ander  In Aanmerking Komend  Land  dan 
België7,  dan  zal  een  Individueel  Contract  enkel  definitief  worden  aanvaard  en  betaalbaar  zijn  door 
APETRA na goedkeuring van de hoeveelheden door de bevoegde overheden.  
Uw  onderneming  is  verantwoordelijk  voor  het  verkrijgen  van  de  goedkeuring  van  de  overheid  van  het 
andere  land;  APETRA  zal  zorgen  voor  voor  het  verkrijgen  van  de  goedkeuring  vanwege  de  Belgische 
overheid.  

 

                                                        
3 De definitie van een In Aanmerking Depot bevindt zich op : http://www.apetra.be/tenders/algemene‐informatie.html 
4 De specimen van brief vindt u tevens op de APETRA website (www.apetra.be), sectie “Lopende tenders”, subsectie 
“Beschikkingrechten”.  
5 Enkel voor depoits gelegen op Belgisch grondgebied.  
6 Dit formulier vindt u op de APETRA website. Zie 2. Een voorbeeld bevindt zich in Bijlage van dit document 
7 Deze zijn: Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, het Verenigd Koninklijk en de Ierse Republiek.  
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2.3. Wijziging van locatie(s)/aard  van de Gereserveerde Voorraden:  
 
 

 
De locatie(s)/aard van de Gereserveerde Voorraden kan/kunnen worden gewijzigd:  
Voor Gereserveerde voorraden in België: indien   

 de nieuwe locatie ook een In Aanmerking Komend Depot is 

 de wijziging  ten minste  96  uur  vóór  de  wijziging  van  de  locatie  aan  APETRA wordt 
gemeld en 

 de wijziging binnen 12 uur na de wijziging aan APETRA wordt bevestigd door middel van 
een nieuwe Voorraaddeclaratie 

 de aard van de Gereserveerde voorraden en de Te Leveren Producten kunnen gewijzigd 
worden in de loop van het ticketcontract mits voorafgaandelijk akkoord van APETRA.  

 
Voor Gereserveerde Voorraden buiten het Belgische grondgebied:  

 de nieuwe locatie ook een In Aanmerking Komend Depot is 

 De nieuwe Richtlijn stimuleert dat een voor elke wijziging van taken van beheer (aard van 
het  product,  locatie,  enz.)  een  nieuw  voorafgaandelijk  akkoord  van  de  beide  lidstaten 
noodzakelijk  is.  APETRA  aanvaardt  voor  tickets  in  het  buitenland  geen  wijziging  van 
aard/locatie(s)  van de Gereserveerde  voorraden, behoudens per hoge uitzondering  en 
slechts voor  langlopende  tickets  (i.e. minimum 6 maand). Wijzigingen van aard/locaties 
moeten in elk geval uiterlijk 40 dagen voorafgaand aan de wijziging van aard/locatie aan 
APETRA worden gemeld, wil APETRA de wijziging überhaupt in overweging nemen.  

 

 
De  locatie / aard van de Gereserveerde Voorraden kan niet meer worden gewijzigd vanaf het moment 
dat een Notificatie van Bevoorradingscrisis werd verzonden. 

 
 

3. INSPECTIE VAN VOORRADEN ONDER TICKETCONTRACT 
 
 

De  inspectie van voorraden onder  ticketcontract behelst een  fysieke  inspectie van de kwantiteit en de 
kwaliteit van de voorraden op het moment van de  inspectie én een boekhoudkundige controle om de 
permanente aanwezigheid van de stocks gedurende de looptijd van het contract na te gaan. 
Indien  de  boekhouding  niet  op  dezelfde  locatie  als  de  actuele  opslaglocatie  van  het  product  wordt 
bijgehouden, dient de onderneming op de Voorraaddeclaratie de gegevens van de contactpersoon voor de 
boekhouding te vermelden (naam, e‐mailadres en telefoonnummer) en de  inspecteurs toelating te geven 
om de boekhouding op die andere locatie te gaan controleren. 
 
De  inspectie  van  de  voorraden  onder  ticket  gebeurt  door  één  van  de  twee  gespecialiseerde 
inspectiebedrijven die APETRA geëngageerd heeft, met name Intertek (Caleb Brett) en SGS. 
De  inspecteur  zal  de  depotmanagers  en/of  contactpersonen  contacteren  24  uur  voorafgaand  aan  de 
inspectie .    
De bevindingen van een inspectie worden genoteerd in een inspectierapport dat ondertekend wordt door 
de  inspecteur en de verantwoordelijke van het Depot en/of de contactpersoon. APETRA  levert hierbij de 
garantie dat informatie die tijdens de inspectie vrijgegeven wordt betreffende voorraden of verplichtingen 
van andere bedrijven vertrouwelijk blijft. 
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De inspectie van productvoorraden (ongeacht of het om afgewerkte producten, halfafgewerkte producten, 
mengcomponenten of ruwe aardolie gaat) zal bestaan uit: 
 

A. Fysieke inspectie van de kwantiteit en kwaliteit van de Gereserveerde voorraden 
 
Tijdens deze inspectie dient de stock control manager van het Depot (of de contactpersoon zoals aangeduid 
door de onderneming in de Voorraaddeclaratie) aan te tonen dat: 
 

 de Gereserveerde voorraden eigendom van uw onderneming  in de tanks/het Depot op de dag van 
de  inspectie  ten minste gelijk zijn aan   het volume dat het APETRA contract dekt opgeteld bij het 
volume  aangehouden  voor  andere  verplichtingen  die  uw  onderneming  is  aangegaan  om  een 
voorraadplicht  voor  zichzelf,  andere  agentschappen,  filialen,  klanten  te  garanderen  (door  de 
extractie of output uit het Depot of via het informatiesysteem van de Onderneming op de dag van de 
inspectie),.  

       De APETRA inspecteur heeft het recht om het Depot of het informatiesysteem van de Onderneming 
te bestuderen en om om het voorraadniveau van de tanks te controleren. Als het informatiesysteem 
of het systeem om de voorraadniveaus op afstand te meten niet operationeel is, heeft de Inspecteur 
het recht een fysieke controle uit te voeren van de tanks waarin de producten die de APETRA tickets 
dekken, opgeslagen zijn. 

 de kwaliteit van de afgewerkte producten die  in deze tanks bewaard worden overeenkomt met de 
officiële specificaties. De  inspecteur heet het recht om een analysecertificaat van één of meerdere 
tanks in te kijken. De Inspecteur mag een staalname uitvoeren.  

 voor mengcomponenten,  dat  de  gereserveerde  voorraden  qua  locatie,  producten  en  verhouding 
toelaten om door menging het contractueel vastgelegde volume Te Leveren Product te bekomen.   

 
B. Boekhoudkundige controle 

 
Tijdens deze controle wordt de gepaste documentatie aan de inspecteur voorgelegd om aan te tonen (door 
extractie of output uit het Depot of via het  informatiesysteem van de Onderneming) dat de voorraden die 
bewaard worden in het Depot én die eigendom zijn van uw onderneming, op elk moment sinds de start van 
het APETRA contract (of afhankelijk van de situatie sinds de vorige  inspectie) ten minste gelijk zijn aan het 
volume dat het APETRA contract dekt samengeteld bij volumes gereserveerd voor andere verplichtingen die 
uw Onderneming mogelijk is aangegaan om de voorraadverplichting van zichzelf, van andere agentschappen 
of van filialen of klanten te garanderen.  
 
Indien de Gereserveerde Voorraden zijn opgeslagen in een Depot waarvan uw onderneming geen eigenaar 
is, dan treft u nodige maatregelen om het opslagbedrijf van deze bepalingen en rechten op de hoogte te 
stellen en de inspectie door de APETRA inspecteurs mogelijk te maken.  
 
 
 

 
 



______________________________________________________________________________________________________ 

Aandachtspunten en procedures betreffende voorraden onder APETRA ticketcontracten – versie 2016  5 
 

Bijlage 1: Specimen van de brief van de Contractant aan de Depoteigenaar betreffende waakzaamheid 
en verplichtingen 

 
 
 
 
Geachte (naam van de Depotoperator waar de Gereserveerde Voorraden zullen worden bewaard tijdens de 
duur van het Individueel Contract voor Beschikkingsrechten), 
 
 
Via deze brief stellen wij u op de hoogte dat we een overeenkomst hebben gesloten met APETRA, het 
Belgische Agentschap dat instaat voor het beheer van de strategische voorraden. 
 

 

Naam van het 

product 

       

ton         

Tank N°         

 
- Duur van het beschikkingrecht: van ........ tot .......... 

 
Het (de) hierboven vermelde product(en) (kwantiteit en kwaliteit) moet(en) te allen tijde aanwezig zijn 
tijdens de duur van het contract ondertekend tussen APETRA en onszelf. 
 
Overeenkomstig de voorwaarden van dit contract vragen we u: 

1. om een gepaste boekhouding/registratiedocumentatie op te stellen om te kunnen aantonen dat 
bovenstaande hoeveelheden permanent aanwezig zijn in het Depot onder onze naam; 

2. om eender welke controles toe te laten (fysiek en in uw registers) die worden gevraagd door 
inspecteurs van APETRA. De inspecteurs van APETRA zullen de Contractant en/of de Depoteigenaar 
minstens 24 uur vóór de inspectie verwittigen. 

 
We danken u voor uw medewerking en verblijven, 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 
 

CONTRACTANT 
(naam en geautoriseerde handtekening)  

 
 
 
 
 

cc.   APETRA,  
t.a.v. ticket administratie,  
Keizerinlaan 66, 

  BE ‐ 1000 Brussel,  
BELGIE.  
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Te mailen of faxen naar APETRA administratie:

admin@apetra.be  -  Fax: +32/2/289 50 59

Referentie contract: Start contract:

Datum aangifte: Einde contract:

Naam onderneming:

I. Detail locatie A

Naam Depot

Adres Depot

Contact depot: Naam: Naam:

Telefoon: Telefoon:

Mail: Mail:

II. Hoeveelheid gereserveerd onder Ticket (in MT)

III. Locatie van gereserveerde stock :

Capaciteit

M³

Benzines Gasolie Diesel 10 ppm Kerosene JET fuel Fuel 1%

In geval van een wijziging in locatie of compositie van de gereserveerde voorraad dient dit formulier ingevuld terug worden 
gestuurd, waarbij de vermelde datum geldt als aanvangsdatum voor de nieuwe situatie.

Refinery Feedstock

Ruwe aardolie

Zware stookolieMiddeldistillatenBenzines

witte vlakken aanvullen en bezorgen aan APETRA voor de aanvang van het ticketcontract

CSO Manager 
Onderneming:

Afgewerkt product

IV. Te leveren producten in geval van crisis (in ton) :

TICKET VOORRAADDECLARATIEFORMULIER 

Tank nummers

N°s

Hoeveelheid gereserveerd 
voor APETRA (Mton)

Naam product / mengcomponent, HAP of RA

Bijlage 2: specimen of de Voorraaddeclaratieformulier (Excel bestand beschikbaar op de APETRA 
website) 
 
 


