(Z)1803
19 juli 2018

Netevenwicht op de Belux aardgasmarkt tijdens de
koudegolf van februari-maart 2018
Artikel 15/14, §2, 5°,12° en 24° van de wet van 12 april 1965 betreffende het
vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.
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EXECUTIVE SUMMARY
In de periode eind februari - begin maart 2018 werd Noordwest-Europa getroffen door een koudegolf
die in de internationale gespecialiseerde pers werd omschreven als “The Beast from the East”. De
impact ervan op de aardgasmarkt werd het sterkst gevoeld in het Verenigd Koninkrijk, vooral omdat
deze koudegolf samenviel met enkele tijdelijke problemen op het offshore-gasnetwerk in de
Noordzee. Het ging enerzijds om de opschorting van de toevoer van aardgas vanuit het productieveld
Kollsnes in Noorwegen naar het Verenigd Koninkrijk, en anderzijds om technische problemen op de
toevoerleiding SEGAL naar de terminal van Saint Fergus in combinatie met een beperking van de
uitzendcapaciteit van de LNG-terminal van South Hook. De definitieve sluiting van de opslagsite van
Rough en de impact daarvan op de beschikbare opslagcapaciteit maakt het Verenigd Koninkrijk voor
wat betreft leveringszekerheid en seizoensflexibiliteit in sterke mate afhankelijk van LNG, aardgas uit
de Noordzee en opslagcapaciteit in Noordwest-Europa. Net op het moment van de koudegolf waren
in Noordwest-Europa de hoeveelheden opgeslagen aardgas heel laag en werd de Nederlandse
opslagsite van Bergemeer bovendien getroffen door beperkingen op de uitzendcapaciteit. De
beperking van de gasproductie van het Groningenveld tot slot zette de gasmarkt verder onder druk,
en dit niet alleen in Nederland maar in heel Europa.
In deze nota stelt de CREG vast dat het marktgestuurd balanceringssysteem bij deze plotse koudegolf
goed heeft gewerkt. Fluxys Belgium is op de intradaymarkt slechts een aantal keer moeten
tussenkomen (vooral op 1 en 2 maart) en heeft op de anonieme markt aardgas gekocht tegen
marktprijzen die gevoelig hoger lagen dan de ZTP day-aheadgasprijs om zo de geaggregeerde
marktpositie binnen de marktlimieten te houden. Het prijssignaal weerspiegelde hierbij het patroon
van vraag en aanbod.
Netgebruikers die in onevenwicht waren, werden gefactureerd voor de kost van het onevenwicht via
de onbalansheffing. Dit is in lijn met de balanceringsregels. Deze onbalansheffingen hebben aanleiding
gegeven tot extra inkomsten, waardoor de Balancing Neutrality Account is gestegen tot + 3 miljoen
euro. Fluxys Belgium stelt voor om dit bedrag terug te geven aan de markt door middel van een
negatieve Neutraliteitsheffing 1. Deze in momenteel gelijk aan nul.
Een analyse van het gebruik van de capaciteit op de interconnectiepunten (veilingdata Prisma dayahead en within-day) toont aan dat er tijdens de periode van 27 februari tot 2 maart steeds capaciteit
beschikbaar was, en dat ze ook werd geboekt, maar niet altijd volledig genomineerd. Het is duidelijk
dat er af en toe capaciteit werd geboekt vanuit een commercieel oogpunt. Sommige netgebruikers
waren zelfs bereid om een premie te betalen met het oog op een mogelijke gunstige commerciële
transactie. Dit is een activiteit die deel uitmaakt van de normale marktbalancering.
Zowel de day-ahead spread tussen TTF en ZTP (gegevens ICE Heren) als de within-day spread tussen
TTF en ZTP (gegevens Pegas) waren beperkt. Enkel tijdens de koudeperiode van 27 februari tot en met
2 maart zien we een within-day spread die sterk varieert: tussen +15 en -32 euro/MWh.

1

Zie openbare raadpleging lopende van 9 juli 2018 tot 3 augustus 2018:
https://www.fluxys.com/belgium/en/Services/Transmission/MarketConsultations/~/media/Files/Services/Transmission/Co
nsultationPlatform/Consultation%2028/Consultation%20document%20on%20balancing%20tariffs%202019.ashx
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Op basis van haar analyse concludeert de CREG dat het Belux-dagbalanceringssysteem robuust is, zelfs
in moeilijke en zelfs uitzonderlijke omstandigheden: een plotse koudegolf in combinatie met tijdelijke
onderbrekingen bij producenten en technische problemen op het Noordwest-Europese gasnetwerk.
Ook netgebruikers evalueren de werking van het systeem als bijzonder goed en transparant. Op die
manier zorgt het marktgestuurd balanceringssysteem voor een effectieve en efficiënte werking van de
aardgasmarkt. Dit vertaalt zich in competitieve prijzen voor aardgas op de groothandelsmarkt.
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1

INLEIDING

Het marktgestuurd dagbalanceringssyteem werd in oktober 2012, start van het Entry/Exit marktmodel,
geïmplementeerd. In 2015 werd het uitgebreid tot de geïntegreerde Belgisch-Luxemburgse
aardgasmarkt voor H-gas.
Het systeem van marktgestuurd dagbalancering is gebaseerd op volgende basisprincipes:
-

-

-

-

de rol van de TSO beperkt zich tot het handhaven van de systeemintegriteit en de
restbalancering;
de netgebruiker is verantwoordelijk voor het evenwicht tussen zijn ingaande en uitgaande
gasstromen;
er zijn geen uurbeperkingen binnen de dag;
aanbod van flexibiliteit door de TSO binnen de dag wordt beperkt door
marktbalanceringsgrenzen;
er is dagbalancering met cash-out op einde van de dag;
één enkele balanceringszone voor H-gas en één voor L-gas met identieke regels;
het systeem van marktbalancering maakt gebruik van binnen-de-dag verplichtingen voor het
gehele systeem waarbij de beheerder van het netevenwicht slechts tussenkomt als binnen de
dag de marktbalanceringsgrenzen worden overschreden;
de TSO beschikt over voldoende middelen om binnen de dag de onevenwichten op te vangen;
de TSO stelt een deel van de beschikbare flexibiliteit ter beschikking van de marktpartijen die
profielklanten bevoorraden;
de beheerder van het netevenwicht zorgt voor uurlijkse informatie over de individuele positie
van elke netgebruiker en de positie van het globale systeem;
de beheerder van het netevenwicht geeft op basis van de nominaties tevens voorspellingen
op uurbasis voor dag D+1 van de individuele posities van elke netgebruiker en van het globale
systeem;
de netgebruikers hebben toegang tot een aardgas marktplatform (anonieme beurs en/of OTC)
en kunnen op eenvoudige wijze hun onevenwicht bijsturen door aardgas te kopen of te
verkopen;
de beheerder van het netevenwicht koopt en verkoopt gas voor balanceerdoeleinden op de
aardgasbeurs;
de balanceeractiviteiten van de beheerder van het netevenwicht zijn kosten-neutraal;
een transparant systeem van stimulansen spoort de netgebruiker aan om onevenwichten te
vermijden.
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Hierna volgt aan de hand van tabellen en cijfers opgevraagd bij Fluxys Belgium een analyse van de
werking van het marktgestuurd dagbalanceringsysteem tijdens de koudegolf februari/maart 2018.
Achtereenvolgend wordt besproken:
-

Netevenwicht op de H-gasmarkt
Netevenwicht op de L-gasmarkt
Impact op de balancing neutrality account
Impact op de netgebruikers
Benutting van entry- en exitcapaciteit op interconnectiepunten
Spreads ZTP - TTF
Elektriciteitsproductie tijdens koudegolf
Besluit

Ter info: bij de hierna volgende grafieken wordt gebruik gemaakt van de gasdag als tijdseenheid. Een
gasdag begint en eindigt om 06h00 wat bvb wil zeggen dat gasdag D uur 1 = kalenderdag D - 06h00,
gasdag D uur 12 = kalenderdag D - 18h00 en gasdag D uur 24 = kalenderdag D+1 - 06h00.
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2

NETEVENWICHT OP DE H-GASMARKT

Volumes

Van 26 februari tot en met 02 maart werd de onderste marktlimiet (- 22GWh) meerdere keren
overschreden binnen de dag (WD shortfall). Fluxys Belgium is dan ook een aantal keer moeten
tussenkomen om de geaggregeerde marktpositie (MBP) door middel van aankopen en settlements
terug binnen de zogenaamde groene zone (zone tussen UMTL en LMTL) te brengen en te houden. Voor
alle duidelijkheid dit fenomeen is een marktgegeven en wijst op zich niet naar enig gevaar voor het
bereiken van een marktevenwicht op de aardgasmarkt (bevoorradingszekerheid).
De marktpartijen slaagden er wel in om het evenwicht op dagbasis te garanderen. De geaggregeerde
marktpositie (MBP) keert naar het einde van de dag (EoD Market Position) in voldoende mate terug
naar de nulpositie. De EoD tussenkomsten van Fluxys Belgium waren substantieel maar gaven geen
aanleiding tot structurele problemen: met andere woorden er was steeds voldoende gas op de
gasmarkt te vinden. Er is dus geen sprake van een (nakende) noodsituatie waarbij Fluxys Belgium
beroep zou moeten doen op fysieke producten of op extra operationele middelen.
De hierna volgende tabel 1 geeft een overzicht van het aantal WD acties, de WD shortfall volumes en
de EoD marktpositie.
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Tabel 1: WD en EoD acties H-zone

Prijzen

De WD en EoD settlementsprijzen komen tot stand op basis van de acties die Fluxys Belgium WD en
EoD onderneemt (in dit geval aankopen) op de gasmarkt en de regels die daartoe zijn opgenomen in
het Toegangsreglement (onderdeel van het vervoerscontract en goedgekeurd door CREG).
Voor wat betreft de WD settlement prijs, bij tekort (shortfall) is dit de maximumprijs van alle door
Fluxys Belgium ondernomen WD aankoopacties op de gasmarkt voor de aankoop van gasvolumes
nodig om het MBP binnen de groene zone te houden. Wanneer de gasprijs (ZTP DA index
https://www.powernext.com/pegas-trading ) vermeerderd met 3% hoger is dan dit maximum wordt
de gasprijs + 3% genomen als settlementprijs.
Voor wat betreft de EoD settlement prijs zijn er meerdere gevallen naargelang de MBP op het einde
van de gasdag (06h00) een tekort vertoont of een overschot. In het geval van een tekort, MBP eindigt
onder nul, wordt de shipper die meer gas heeft geleverd dan afgenomen (helper) vergoed aan de
gasprijs ( ZTP DA index https://www.powernext.com/pegas-trading ). De shipper die minder gas heeft
geleverd dan afgenomen (causer) betaalt voor het tekort aan geleverd gas een prijs die het maximum
is van alle door Fluxys Belgium ondernomen EoD aankoopacties op de gasmarkt voor de aankoop van
gasvolumes nodig om het MBP terug op nul te brengen. Wanneer de gasprijs (ZTP DA index
https://www.powernext.com/pegas-trading ) vermeerderd met 3% hoger is dan dit maximum wordt
de gasprijs + 3% genomen als settlementprijs.
[VERTROUWELIJK]
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De hoogste WD settlementprijs in de H-zone was 120 euro/MWh

De hoogste EoD settlementsprijs (Shortfall EoD) voor de shippers die aan de basis lagen van het tekort
op het einde van de dag was 70 Euro/MWh. De Shortfall Eod valt vanaf 07 maart terug samen met de
Excess EoD die in feite gelijk is aan de gasprijs ZTP DA index.
Bij National Grid (UK) varieerden de prijzen tussen 99 en 141 Euro/MWh. Bij GTS (NL) noteerde men
balancingprijzen tussen 11 en 545 Euro/MWh. Hierbij dient te worden opgemerkt dat GTS werkt met
TTF NextHour terwijl Fluxys Belgium werkt met ZTP EoD product (zie tabel 2 hieronder).

Niet-Vertrouwelijke versie

9/36

Tabel 2: Balancing acties GTS

Date
27/02/2018
27/02/2018
27/02/2018
28/02/2018
28/02/2018
28/02/2018
1/03/2018
1/03/2018
1/03/2018
1/03/2018
2/03/2018
2/03/2018
2/03/2018
2/03/2018
3/03/2018
3/03/2018
3/03/2018
3/03/2018

Time
(LET)
21:20
20:20
19:20
10:20
09:20
08:20
03:20
02:20
01:20
00:20
06:20
05:20
04:20
03:20
05:20
04:20
03:20
02:20

Hour of Delivery
(LET)
22:00 - 23:00
21:00 - 22:00
23:00 - 06:00
11:00 - 12:00
10:00 - 11:00
09:00 - 10:00
04:00 - 05:00
03:00 - 04:00
02:00 - 03:00
04:00 - 06:00
07:00 - 08:00
06:00 - 07:00
08:00 - 06:00
07:00 - 06:00
06:00 - 07:00
05:00 - 06:00
04:00 - 05:00
03:00 - 04:00

ProductType
TTF NextHour
TTF NextHour
TTF WD
TTF NextHour
TTF NextHour
TTF NextHour
TTF NextHour
TTF NextHour
TTF NextHour
TTF WD
TTF NextHour
TTF NextHour
TTF WD
TTF WD
TTF NextHour
TTF NextHour
TTF NextHour
TTF NextHour

Total volume
(MWh)
14240
14370
3346
17814
18781
12866
15897
15761
10731
1034
13403
15355
5654
1748
17143
20525
19670
11342

Transaction price
(eur/MWh)
eur 42,961
eur 44,599
eur 37,553
eur 223,103
eur 330,433
eur 545,528
eur 45,763
eur 43,650
eur 46,901
eur 50,480
eur 35,211
eur 36,863
eur 65,549
eur 67,570
eur 19,115
eur 11,783
eur 11,643
eur 23,424

Gasstromen
Hierna volgen drie grafieken die meer specifiek ingaan op de dagen 01 en 02 maart 2018 en een beeld
geven van de binnenkomende en uitgaande gasstromen.
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De entry en exit gasflows bedragen op uurbasis +/- 60 GWh. Op het einde van dag 01/03 was er een
evenwichtstekort van net geen 7 GWh wat neerkomt op ongeveer 0.5 % van de totale daghoeveelheid.
Dit duidt aan dat de netgebruikers het netevenwicht op dagbasis op bijna perfecte wijze garanderen,
zelfs in extreme omstandigheden.
Tweede koudegolf
Hierna ter info twee grafieken voor wat betreft de periode 16 tot 20 maart (tweede koudegolf). Geen
WD acties en geen afwijkende EoD acties. Met andere woorden de markt garandeerde tijdens deze
tweed koudegolf het netevenwicht zonder tussenkomst van Fluxys Belgium.
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3

NETEVENWICHT OP DE L-GASMARKT

Volumes

Voor L-gasmarkt (België) hebben we een gelijklopend verhaal als voor de H-gasmarkt (BeLux):
Van 26 februari tot en met 02 maart werd de onderste marktlimiet (- 13 GWh) meerdere keren
overschreden binnen de dag (WD shortfall). Fluxys Belgium is dan ook een aantal keer moeten
tussenkomen om de geaggregeerde marktpositie (MBP) tijdens de dag door middel van aankopen en
settlements terug binnen de groene zone (zone tussen UMTL en LMTL) te brengen en te houden. De
marktpartijen bleven echter wel in evenwicht op dagbasis. De geaggregeerde marktpositie (MBP) keert
naar het einde van de dag in belangrijke mate terug naar de nulpositie. De EoD tussenkomsten van
Fluxys Belgium (terugbrengen van EoD Market Position naar nul) waren substantieel maar gaven geen
aanleiding tot structurele problemen: met andere woorden er was steeds voldoende gas op de
gasmarkt te vinden en Fluxys Belgium heeft geen beroep moeten doen op fysieke producten of op
extra operationele middelen.
Op 1 maart nam Fluxys Belgium niettemin extra voorzorgen als verzekering van de systeemintegriteit
op het L-gas netwerk. De flex in de OBA contracten met Nederland (2 GWh) en Frankrijk (2 GWh) werd
aangesproken, de transfo Lillo (3.5 GWh) werd opgestart conform de voorzieningen waarover de
netbeheerder beschikt en er werd overgegaan tot drukverminderingen op sommige punten van het
gastransportnet binnen de limieten van het aansluitingscontract. De preventieve maatregelen waren
echter genomen uit een voorzorgsprincipe. De systeemintegriteit op het L-gas netwerk is steeds
gevrijwaard gebleven gezien de L-gasleveringen vanuit Nederland conform de contractuele
verplichtingen bleven.
De tabel 3 hieronder geeft een overzicht van het aantal WD acties, de WD shortfall volumes en de EoD
marktpositie.
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Tabel 3: WD en EoD acties L-zone

Prijzen
Hieronder een overzicht van de WD en EoD settlementprijzen. Deze prijzen komen tot stand op basis
van de acties die Fluxys Belgium WD en EoD onderneemt (in dit geval aankopen) op de gasmarkt en de
regels die daartoe zijn opgenomen in het Toegangsreglement (onderdeel van het vervoerscontract en
goedgekeurd door Creg).

De hoogste WD settlementprijs L-zone was 142 euro/MWh
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De hoogste EoD settlementsprijs (Shortfall Eod) voor de shippers die aan de basis lagen van het tekort
op het einde van de dag was 69 Euro/MWh. De shortfall EoD valt vanaf 07 maart terug samen met de
Excess EoD die in feite gelijk is aan de gasprijs ZTP DA index.
Gasstromen
Hierna volgen drie grafieken die meer specifiek ingaan op de dagen 01 en 02 maart 2018 en een beeld
geven van de binnenkomende en uitgaande gasflows.
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De entry en exit gasflows bedragen op uurbasis +/- 23 GWh. Op het einde van dag 01/03 was er een
tekort van 1,7 GWh wat neerkomt op ongeveer 0.3 % van de totale daghoeveelheid. Dit duidt aan dat
de netgebruikers het netevenwicht op dagbasis op bijna perfecte wijze garanderen zelfs in extreme
omstandigheden.
Tweede koudegolf
Hierna ter info twee grafieken voor wat betreft de periode 16 tot 20 maart (tweede koudegolf). In
totaal 6 WD acties voor een totaal van 5,7 GWh op zaterdag 17 maart en alle EoD acties normaal. Met
andere woorden met uitzondering van 17 maart stond de markt in voor het netevenwicht zonder
tussenkomst van Fluxys Belgium.
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4

SETTLEMENTS WD AND EOD: IMPACT OP BALANCING
NEUTRALITY ACCOUNT

Regels
De WD en EoD settlementsprijzen komen tot stand op basis van de acties die Fluxys Belgium WD en
EoD onderneemt (in dit geval aankopen) op de gasmarkt en de regels die daartoe zijn opgenomen in
het Toegangsreglement (onderdeel van het vervoerscontract en goedgekeurd door Creg).
Voor wat betreft de WD settlement prijs, bij tekort is dit de maximumprijs van alle door Fluxys Belgium
ondernomen WD aankoopacties op de gasmarkt voor de aankoop van gasvolumes nodig om het MBP
terug binnen de groene zone te houden. Wanneer de gasprijs (ZTP DA index
https://www.powernext.com/pegas-trading ) vermeerderd met 3% hoger is dan dit maximum wordt
de gasprijs + 3% genomen als settlementsprijs.
Voor wat betreft de EoD settlement prijs zijn er meerdere gevallen naargelang de MBP op het einde
van de gasdag (06h00) een tekort vertoont of een overschot. In het geval van een tekort, MBP eindigt
onder nul, wordt de shipper die meer gas heeft geleverd dan afgenomen (helper) vergoed aan de
gasprijs ( ZTP DA index https://www.powernext.com/pegas-trading ). De shipper die minder gas heeft
geleverd dan afgenomen (causer) betaalt voor het tekort aan geleverd gas een prijs die het maximum
is van alle door Fluxys Belgium ondernomen EoD aankoopacties op de gasmarkt voor de aankoop van
gasvolumes nodig om het MBP terug op nul te brengen. Wanneer de gasprijs ( ZTP DA index
https://www.powernext.com/pegas-trading ) vermeerderd met 3% hoger is dan dit maximum wordt
de gasprijs + 3% genomen als settlementsprijs.
Het ganse proces van WD en EoD settlements is bijgevolg geen neutrale operatie voor Fluxys Belgium
en resulteert in bijna alle gevallen in een positief saldo. Hierna ter illustratie het resultaat van één
WD en één EoD settlement.

Tabel 4: WD settlement

Om in de H-zone het WD tekort (02 maart – 13h) van 7.000 MWh op te vangen en de MBP terug in de
groene zone te brengen verricht Fluxys Belgium zes aankoopacties. In totaal koopt Fluxys Belgium
6.996 MWh voor een totaal bedrag van 531.635 Euro. Deze volumes worden doorgerekend aan de
shippers die het tekort binnen de dag hebben veroorzaakt pro rata hun aandeel in dit tekort. Fluxys
Belgium factureert in totaal 7.000 MWh aan 89,9 Euro/MWh. Positief saldo van deze WD actie
97.664,6 Euro.
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Tabel 5: EoD settlement:

Op 1 maart eindigt de gasdag met een markttekort (MBP) van 6.741 MWh. Dit tekort is resultaat van
verschil tussen shippers die te weinig gas hebben geleverd (16.372 MWh) en shippers die teveel gas
hebben geleverd (9.632 MWh). Het markttekort wordt door Fluxys Belgium aangekocht op de
gasmarkt door middel van zes aankopen samen goed voor 6.784 MWh en een kost gelijk aan 459.173,6
Euro . De Shortfall Settlementprijs is de maximumprijs van deze zes aankopen = 70,15 Euro/MWh.
De shippers die te weinig gas hebben geleverd worden gefactureerd aan de Shortfall Settlementprijs
van 70,15 Euro/MWh. De shippers die teveel gas hebben geleverd krijgen dit vergoed aan de Excess
Settlementprijs zijnde de gasprijs ZTP DA (zonder penaliteit want ze helpen het systeem) = 41,083
Euro/MWh. Resultaat voor Fluxys Belgium:
16.372,399MWh x 70,15Euro/MWh – 9.632,50MWh x 41,083Euro/MWh – 459.173,60Euro = 293.659,20 Euro
(te ontvangen van shippers)

(te betalen aan shippers)

(kost aankoop gas)

(saldo)

Alle WD en Eod balancing acties samen hebben tussen 27 februari en 02 maart een surplus
gegenereerd op de Balancing Neutrality Account van 1.723.157 Euro opgesplitst in 1.375.859 Euro voor
de H-gaszone en 347.297 Euro voor de L-gaszone.
Balancing Neutrality Account
De Balancing Neutrality Account had eind maart 2018 een positief saldo van om en bij de 3 miljoen
Euro (http://www.balansys.eu/wp-content/uploads/2018/04/Neutrality-account_03_2018.pdf).
Om de neutraliteit te herstellen stelt Fluxys Belgium voor een negatieve neutraliteitsheffing in te
voeren2.

2

Zie openbare raadpleging lopende van 9 juli 2018 tot 3 augustus 2018:
https://www.fluxys.com/belgium/en/Services/Transmission/MarketConsultations/~/media/Files/Services/Transmission/Co
nsultationPlatform/Consultation%2028/Consultation%20document%20on%20balancing%20tariffs%202019.ashx
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5
5.1

SETTLEMENTS WD: IMPACT OP NETGEBRUIKERS
H-GAS

Volumes
Totaal 65.600.280 kWh
[VERTROUWELIJK]
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Bedragen
Totaal 5.297.281 Euro
[VERTROUWELIJK]
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5.2

L-GAS

Volumes
Totaal 23.900.152 kWh
[VERTROUWELIJK]

Bedragen
Totaal 2.168.051 Euro
[VERTROUWELIJK]
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6

6.1

BENUTTING VAN ENTRY- EN EXITCAPACITEIT OP
INTERCONNECTIEPUNTEN
L-GAS

Gasstromen

De L-gas markt wordt in hoofdzaak gestuurd door de afname op het distributienet en is bijgevolg sterk
temperatuursafhankelijk.
Hilvarenbeek Entry
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Op entrypunt Hilvarenbeek wordt DA en WD gebundelde vaste capaciteit aangeboden en geboekt via
Prisma. Enkel de veiling van WD capaciteit op gasdag 02/03 (uur 22-24) noteerde een veilingspremie
van 0.26 cent kWh/h (alle aangeboden capaciteit werd dus geboekt). Niet alle capaciteit werd gebruikt
(genomineerd).
Blaregnies Exit

Gedurende de ganse periode werd er voor Blaregnies Exit via Prisma DA en WD gebundelde capaciteit
aangeboden. Er waren geen boekingen. Van uur 1 gasdag 28/02 tot uur 16 gasdag 02/02 lagen de
nominaties op exit naar Frankrijk opmerkelijk lager dan de dagen vooraf en nadien. Extra L-gas werd
dus op de Belgische markt geleverd (achtergelaten) om commerciële redenen (gebruik van opslag van
L-gas in FR). Na de koude periode werd de transit van L-gas naar Frankrijk hernomen op volle capaciteit.
Deze observaties wijzen op de flexibiliteit van de markt om prijsgestuurd de gasstromen te leiden.

6.2

H-GAS

Gasstromen
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Het overgrote deel van de Belgische industriële klanten is aangesloten op het H-gas netwerk met een
stabiel en voorspelbaar afnameprofiel. De gascentrales zijn alle aangesloten op het H-gasnet (zie
verder punt 8). De afname van het distributienet is zoals verwacht sterk temperatuursafhankelijk.
Eynatten 1 Entry

Beperkt aanbod van gebundelde firm DA en WD capaciteit wegens beperking van het aanbod van
capaciteit bij de naburige TSO Gascade. Alle WD capaciteit werd geboekt op gasdag 28/02 voor gasuur
13 tot 24 zonder premie. Nadien geen gebundelde capaciteit meer beschikbaar. Er werd extra DA en
WD ongebundelde capaciteit aangeboden door Fluxys Belgium. Deze capaciteit werd gedeeltelijk
geboekt DA voor gasdagen 01/03 en 02/03 en WD geboekt voor gasdag 28/02 uur 13 tot 24 en voor
gasdagen 01/03 en 02/03 uren 1 tot 24.
Eynatten 1 Exit

Er werd gebundelde capaciteit aangeboden zowel DA als WD. DA werd er enkel extra capaciteit
geboekt voor gasdag 27/02. Vanaf gasdag 28/02 geen nominaties en dus ook geen gasflow richting
Gaspool (Gascade).
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Eynatten 2 Entry

Er werd gebundelde capaciteit aangeboden zowel DA als WD en dit voor beide aangrenzende TSOs
(Fluxys Tenp en Open Grid Europe). Voor wat betreft de connectie met Fluxys Tenp werd er DA geboekt
voor gasdag 27/02 en gasdag 02/03. WD werd er capaciteit geboekt op gasdag 27/02, 28/02 en 01/03.
De veiling van WD capaciteit op gasdag 01/03 (uur 12-24) noteerde een veilingspremie van 0.12
cent/kWh/h. Voor wat betreft de connectie met OGE werd er DA geboekt voor gasdag 02/03. De veiling
noteerde een veilingspremie van 4 cent/kWh/h. WD werd er capaciteit geboekt op gasdag 28/02 (uur
10 tot 24) en op gasdag 01/03 (uur 10 tot 24 en uur 11 tot 24). Deze laatste veiling noteerde een
veilingspremie van 0.12 cent/kWh/h.

Eynatten 2 Exit

Er werd gebundelde capaciteit aangeboden zowel DA als WD. Geen boekingen. Heel beperkte
nominaties en dus ook geen substantiële gasflow richting NCG (Fluxys Tenp en OGE).
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’s Gravenvoeren Entry

Er werd gebundelde capaciteit aangeboden zowel DA als WD en er werd capaciteit geboekt op 27 en
28/02 en op 01 en 02/03. De veiling van WD capaciteit op gasdag 28/02 (uur 11-24) noteerde een
veilingspremie van 0.015 cent kWh/h. Er werd ook ongebundelde capaciteit aangeboden maar deze
werd niet geboekt. De nominaties lagen onder het niveau van de geboekte capaciteit.

Zandvliet H Entry

Er werd gebundelde capaciteit aangeboden zowel DA als WD en er werd capaciteit geboekt WD voor
gasdag 28/02 (uur 11 tot 24) en 01/03 (uur 7 tot 24). Er werd ook DA capaciteit geboekt voor gasdag
02/03. Er werd ongebundelde capaciteit aangeboden op gasdag 02/03 maar geen boekingen.
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Zelzate 1 Entry

Er werd gebundelde capaciteit aangeboden zowel DA als WD en er werd capaciteit geboekt WD voor
gasdag 27/02 (uur 17 tot 24), gasdag 28/02 (uur 10 tot 24), gasdag 01/03 (uur 20 tot 24) 01 en gasdag
02/03 (uur 7 tot 24). Voor gasdag 02/03 en volgende werd de aangeboden capaciteit verhoogd van
40.700 kWh/h naar 1.170.704 kWh/h. De nominaties lagen merkelijk lager dan geboekte capaciteit.

Zelzate 1 Exit

Er werd gebundelde capaciteit aangeboden zowel DA als WD. Er waren WD boekingen voor gasdag
28/02 (uur 8 tot 24) en 02/03 (uur 8 tot 24).
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Virtualys Entry

Er werd geen gebundelde capaciteit aangeboden. Er werd ongebundelde capaciteit aangeboden zowel
DA als WD en er werd WD en DA geboekt voor gasdag 01/03 en DA voor 01 en 02/03.

Virtualys Exit

Er werd geen gebundelde capaciteit aangeboden. Er werd ongebundelde capaciteit aangeboden zowel
DA als WD en er werd DA geboekt voor gasdag 28/02 met een veilingspremie van 0.06 cent/kWh/h. er
werd WD geboekt op gasdag 28/02 (uur 16 tot 24), gasdag 01/03 (uur 13 tot 24) en gasdag 02/03 (uur
20 tot 24).
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IZT Entry

Er werd gebundelde DA capaciteit aangeboden van IZT naar ZTP(N) en ZTP (P). Geen boekingen. Er
werd ongebundelde DA capaciteit aangeboden en geboekt voor gasdag 27/02.

IZT Exit

Er werd gebundelde DA capaciteit aangeboden en ongebundelde DA en WD capaciteit. Er werd
ongebundelde WD capaciteit gekocht op gasdag 01/03 (uur 11 tot 24) en gadag 02/03 (uur 1 tot 24).
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ZPT Entry

Geen aanbod van capaciteit op Prisma platform. Capaciteit beschikbaar rechtstreeks via EBS platform
van Fluxys Belgium.

Dunkerque LNG T Entry

Geen aanbod op Prisma. Nominaties geven aan dat er op 28/02, 01/03 en 02/03 gas vervoerd werd
vanuit Frankrijk over Zeebrugge naar UK.
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Entry Exit Balance

Tijdens de periode van 27/02 tot 02/03 werd het Fluxys Belgium vervoersnet stevig belast met
entry/exit gasstromen tot 5,2 miljoen m³(n)/h. Tijdens periode 01/03 tot 03/03 valt gastroom naar
Frankrijk (Virtualys) terug naar een minimum en gaat dit gas tijdelijk richting UK (IZT). De hoogste
gasstromen deden zich deze winter voor in de periode tussen 10 en 20 december 2017 met gastromen
boven 6 miljoen m³(n)/h met hoge exit gasstroom naar Frankrijk en UK.
De analyse van het gebruik van capaciteit op de interconnectiepunten op basis van veilingdata van
Prisma DA en WD, toont aan dat tijdens de periode van 27/02 tot 02/03 voor de H-gasmarkt
gebundelde capaciteit exit TTF – entry ZTP via de interconnectiepunten ‘sGravenvoeren, Zandvliet H
en Zelzate 1 werd aangeboden, geboekt maar niet steeds volledig genomineerd.
Het is duidelijk dat er af en toe capaciteit werd geboekt uit commercieel oogpunt. Sommige
netgebruikers waren zelfs bereid om een premie te betalen met oog op een mogelijke gunstige
commerciële transactie. De marksituatie leidde tot impuls divergentie capaciteitsboeking en
daadwerkelijke fysische nood. Ook dit is een teken van normale marktwerking.
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SPREADS TTF – ZTP(N)

Day Ahead (ICE) 01/02 – 28/04

DA Spread ZTP(N) en TTF schommelt tussen – 1,2 en +0,5 Euro/MWh. Het overgrote deel van de
periode bevindt de spread zich tussen -0,2 en + 0,2 Euro/MWh. Tot voor de koude periode was aardgas
op TTF goedkoper dan op ZTP.
Within day (Pegas) 25/02 – 03/03

WD Spread ZTP(N) en TTF varieert sterk voor de periode 27/02 tot en met 02/03 van – 32 tot + 16
Euro/Mwh. Voor en na deze periode is de WD spread beperkt. Een aantal marktspelers werd
gecontacteerd en gaven als mogelijke verklaring onder andere de plotse temperatuursdaling waaraan
ze zich niet hadden verwacht, de keuzes die onder tijdsdruk gemaakt werden waarbij in eerste
instantie voorrang werd gegeven aan de bevoorrading van hun klanten, problemen die moesten
worden aangepakt op andere markten waar balanceringsregimes minder robuust zijn en prioriteit voor
tradingopportuniteiten op naburige gasmarkten met grotere financiële impact. Zowel het Fluxys
Belgium als GTS balanceringssysteem werd door de gecontacteerde netgebruikers als bijzonder
gunstig, robuust en tranparant geëvalueerd.
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ELEKTRICITEITSPRODUCTIE TIJDENS KOUDEGOLF

Gasverbruik voor productie elektriciteit
Hierna volgen twee grafieken met het gasverbruik van de centrales gekoppeld aan het Fluxys Belgium
gasnet. Belangrijke vaststelling: het afnamegedrag vertoont een week/weekend cyclus dat niet
significant gewijzigd is tijdens de koude periode van 27 februari tot 3 maart 2018. Een additionele
aardgasvraagreductie ten gevolge van hoge gasprijzen lijkt afwezig ten opzichte van de normale
aardgasvraagreductie ten gevolge van een lagere aardgasvraag tijdens het weekend.

Niet-Vertrouwelijke versie

32/36

Clean Spark Spread
De Clean Spark Spread (CSS) wordt berekend voor een gemiddelde STEG-centrale in België3 om te
evalueren in hoeverre STEG-centrales arbitragemogelijkheden hebben tussen de aardgasmarkt en
elektriciteitsmarkt in België. De verwachte uitkomst van deze berekening is een gemiddeld licht
positieve CSS, wat aangeeft dat aardgascentrales in-the-money zijn op de elektriciteitsmarkt, zonder
af te wijken van de vereiste dat er op de dagmarkt voor elektriciteit kosten-reflectief ingeboden moet
worden.
Een marktdeelnemer dient voor 12:00 op de dag voor de dag van de levering van elektriciteit haar
biedingen in te geven op de dagmarkt voor elektriciteit. De dagmarkt voor de handel in aardgas is
georganiseerd als een continue markt gedurende de dag. Gezien de volatiliteit van de gasprijs vanaf
26 februari 2018 tot en met 2 maart 2018, worden voor de berekening van de CSS op deze dagen de
gemiddelde aardgasprijzen gedurende het kwartier voor 12:00 op de dag voor de dag van de levering.
De volgende figuur toont het verloop van de CSS voor elke dag in de beschouwde periode. Tijdens de
dalperioden en van12:00 tot 16:00 ligt de CSS rond €0/MWh. Gedurende de overige uren stijgt deze
tot sterk positieve waarden waardoor de gemiddelde CSS van 7:00 tot 21:00 voor elke dag positief is,
zij het slechts licht positief voor levering van elektriciteit op 2 maart. Arbitrage van STEG-centrales
tussen dagmarktprijzen van elektriciteit en aardgas bepaalden met andere woorden de prijzen op de
elektriciteitsmarkt.
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Hetzelfde verloop wordt opgemerkt in de generatiegegevens van STEG-centrales, aangeduid in de
volgende figuur: vanaf 7:00 stijgt de productie uit STEG-centrales om pas na 21:00 terug te dalen.

3

Zie sectie 2.2 in CREG-studie 1628 : https://www.creg.be/nl/publicaties/studie-f1628
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Hogere aardgasprijzen verminderden de aardgasvraag van STEG-centrales niet omdat de CSS tijdens
de piekperiode van de dag positief was. Een positieve CSS duidt aan dat de STEG-centrale inkomsten
genereert door elektriciteit te leveren op het elektriciteitsnet. Doordat de CSS, gemiddeld tijdens de
piekuren, slechts licht positief is, kan geconcludeerd worden dat STEG-centrales at-the-money waren
en dus de prijs van elektriciteit zetten.
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BESLUIT

Het marktgestuurd balanceringssysteem heeft bij een plotse koudegolf in NW Europa aan het einde
van de winterperiode goed gewerkt. Fluxys Belgium heeft binnen-de-dag, vooral op 01 en 02 maart
een aantal keer moeten tussenkomen en gas moeten kopen op de gasmarkt om zo het
netonevenwicht, de geaggregeerde marktpositie MBP, binnen de marktlimieten te houden. Dit is een
activiteit die deel uitmaakt van de normale marktbalancering.
Fluxys Belgium heeft daartoe het extra gas aangekocht op de anonieme markt tegen marktprijzen die
gevoelig hoger lagen dan de ZTP DA gasprijs. Het prijssignaal weerspiegelde hierbij het patroon van
vraag en aanbod.
De netgebruikers die in onevenwicht waren en aan de basis lagen van de binnen-de-dag acties van
Fluxys Belgium werden gefactureerd voor de kost van het onevenwicht via de onbalansheffingen. Dit
volledig in lijn met de geldende contractuele balanceringsregels.
De onbalansheffingen hebben aanleiding gegeven tot extra inkomsten waardoor de Balancing
Neutrality Account is gestegen tot + 3 miljoen Euro. Om de neutraliteit te herstellen stelt Fluxys
Belgium voor te werken met een negatieve Neutraliteitsheffing.
De analyse van het gebruik van capaciteit op de interconnectiepunten op basis van veilingdata van
Prisma DA en WD, toont aan dat tijdens de periode van 27/02 tot 02/03 voor de L-gasmarkt alle
gebundelde capaciteit exit TTF – entry ZTP via het interconnectiepunt Hilvarenbeek werd aangeboden
zowel DA als WD. Enkel op gasdag 02/03 werd alle aangeboden capaciteit verkocht WD (uur 22-24).
Voor wat betreft de H-gasmarkt werd alle gebundelde capaciteit exit TTF – entry ZTP via de
interconnectiepunten ‘sGravenvoeren, Zandvliet H en Zelzate 1 aangeboden, geboekt maar niet steeds
volledig genomineerd.
Het is duidelijk dat er af en toe capaciteit werd geboekt uit commercieel oogpunt. Sommige
netgebruikers waren zelfs bereid om een premie te betalen met oog op een mogelijke gunstige
commerciële transactie. De marksituatie leidde tot impuls divergentie capaciteitsboeking en
daadwerkelijke fysische nood. Ook dit is een teken van normale marktwerking.
Zowel de DA spread TTF – ZTP (ICE heren) als de WD spread TTF - ZTP (Pegas) waren beperkt. Enkel
tijdens de koude periode van 27/02 tot en met 02/03 zien we een WD spread die sterk varieert tussen
+15 en -32 Euro/MWh.
Het marktgestuurd balanceringssysteem zorgt voor een effectieve en efficiënte werking van de
aardgasmarkt wat zich vertaalt in competitieve prijzen voor aardgas op de groothandelsmarkt. De
analyse van de werking ervan onder moeilijke /uitzonderlijke omstandigheden met name de plotse
koudegolf, tijdelijke onderbrekingen bij producenten en technische problemen op het NWgasnetwerk, toont aan dat het Belux dagbalanceringssysteem robuust is.
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De in het kader van deze nota gecontacteerde netgebruikers hadden geen opmerkingen en
evalueerden de werking van het marktgestuurd balanceringssysteem als bijzonder goed en heel erg
transparant.



Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas:
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