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INLEIDING 

 
 
De onderhavige studie bevat een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling 
van een nieuw vervoersmodel voor transmissie van aardgas (hierna “transmissie”)

1
. 

 
Op 13 augustus 2010 startte de CREG een consultatieronde over haar voorstel van basisprincipes voor 
een nieuw vervoersmodel voor transmissie. Daartoe publiceerde de CREG op haar website een 
consultatienota

2
 en nodigde ze alle betrokken marktpartijen uit om aan de hand van een bondige nota 

hun bedenkingen, commentaar en suggesties bij dit voorstel van basisprincipes voor het nieuwe 
vervoersmodel, mondeling te komen toelichten.  
 
Verschillende marktpartijen reageerden positief op dit initiatief van de CREG. In totaal hadden er, van 
eind september tot halfweg december 2010, 43 overlegvergaderingen plaats met zowel individuele 
verbruikers (2), shippers/leveranciers (19), traders (4), beursfacilitator (2) en TSO‟s (3) als met de 
overkoepelende organisaties en/of de vertegenwoordigers van verbruikers (1), van shippers/leveranciers 
(1) en van distributienetbeheerders (2).  
 
De door de CREG in haar consultatienota voorgestelde basisprincipes voor een nieuw vervoersmodel 
voor transmissie werden tevens toegelicht en uitvoerig besproken tijdens verschillende 
werkvergaderingen met de regionale regulatoren (3) en met de beheerder van het aardgasvervoersnet, 
d.i. Fluxys N.V. (hierna “Fluxys”) (6). 
 
Deze studie bevat vijf delen. In het eerste deel worden de context en het wettelijk kader voor de 
ontwikkeling van een nieuw vervoersmodel voor transmissie geschetst. Het tweede deel beschrijft het 
huidige vervoersmodel met zijn beperkingen. Het derde deel bevat een samenvatting van de 
opmerkingen geformuleerd door de marktpartijen tijdens de genoemde consultatieronde. In het vierde 
deel somt de CREG de aandachtspunten op waarmee rekening moet worden gehouden bij het 
ontwikkelen van een nieuw vervoersmodel voor transmissie. In het vijfde deel preciseert de CREG de 
verdere stappen die zullen worden genomen om het nieuwe vervoersmodel voor transmissie 
daadwerkelijk te implementeren. 
 

Het Directiecomité van de CREG heeft de onderhavige studie goedgekeurd op 27 januari 2011. 

 
 

                                                 
1
 Dit is “aardgasvervoer” bedoeld in artikel 1, §2, 72°, van het koninklijk besluit van 23 december 2010 betreffende de 

gedragscode inzake toegang tot het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie en 
tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2001 betreffende de algemene voorwaarden voor levering van 
aardgas en de toekenningsvoorwaarden van leveringsvergunningen voor aardgas (B.S. van 5 januari 2011): 
http://www.creg.info/pdf/MB/MB.05012011.pdf, zijnde “gasvervoer door middel van het aardgasvervoersnet, zijnde 
binnenlands vervoer en doorvoer”. De CREG verkiest niettemin om reeds de term “transmissie” te hanteren bedoeld 
in artikel 2.3 van de Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG en artikel 
2.1.1) van de verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1775/2005. 
2
 Zie website CREG: http://www.creg.be/nl/opiniong_nl.html Raadpleging over de basisprincipes voor een 

geoptimaliseerd vervoersmodel voor aardgas. 

http://www.creg.info/pdf/MB/MB.05012011.pdf
http://www.creg.be/nl/opiniong_nl.html
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1. CONTEXT EN WETTELIJK KADER 

 
 
Op 16 juli 2009 heeft de CREG haar voorstel van nieuwe gedragscode overgemaakt aan de Minister voor 
Klimaat en Energie

3
. Dit voorstel werd opgesteld in overleg met alle marktspelers op basis van meerdere 

publieke consultaties. Alle marktpartijen en hun belangenorganisaties hebben tijdens de verschillende 
fasen van het traject de gelegenheid gehad om opmerkingen en bedenkingen te formuleren en dit zowel 
door gebruik te maken van de openbare consultaties als door middel van multi- en bilaterale contacten 
met de CREG. 
 
Het voorstel van koninklijk besluit werd op 20 april 2010 door de Minister voorgelegd aan de afdeling 
wetgeving van de Raad van State. Op 1 juni 2010 heeft deze, met vermelding van een aantal formele 
opmerkingen, haar gunstig advies

4
 overgemaakt aan de Minister voor Klimaat en Energie. Op 4 

november 2010 heeft de Minister een tweede advies gevraagd aan de afdeling wetgeving van de Raad 
van State. Op 22 november heeft de Raad van State haar advies

5
 overgemaakt aan de Minister voor 

Klimaat en Energie. Op 5 januari 2011 werd het koninklijk besluit betreffende de gedragscode 
gepubliceerd in het Belgisch staatsblad

6
 (hierna: de gedragscode).  

 
De gedragscode (zie bijlage bij dit consultatierapport) bepaalt onder andere dat de beheerder van het 
aardgasvervoersnet een standaard aardgasvervoerscontract (artikelen 77 en 109), een standaard 
aansluitingscontract (artikel 96), een toegangsreglement voor aardgasvervoer (artikelen 29 en 111) en 
een aardgasvervoersprogramma (artikelen 81 en 112) opstelt. 
 
De standaardcontracten vormen het “toegangsticket” tot het vervoersnet, de vervoersdiensten en alle 
informatieplatformen aangeboden door de beheerder van het aardgasvervoersnet. Dit zowel voor de 
bevrachters (standaard aardgasvervoerscontract) als voor de afnemers (standaard aansluitingscontract).  
 
Het toegangsreglement voor aardgasvervoer bevat een uitvoerige beschrijving van het gehanteerde 
vervoersmodel, alle operationele regels en procedures betreffende de toegang tot en de onderschrijving 
van aardgasvervoersdiensten, de toewijzingsregels, de procedure voor nominatie en hernominatie, de 
bepalingen van toepassing bij reducties en onderbrekingen, de regels betreffende netevenwicht, de 
procedures betreffende congestiebeleid, de bepalingen van toepassing bij onderhoud, de regels 
betreffende druk en kwaliteit, de procedures voor wat betreft het meten van hoeveelheden en 
eigenschappen van het aardgas en alle regels met betrekking tot de werking van de secundaire markt en 
de toegang tot de hub. 
 
Het aardgasvervoersprogramma bevat een gebruiksvriendelijke beschrijving van het vervoersmodel en is 
in de eerste plaats de cataloog van de door de beheerder aangeboden aardgasvervoersdiensten. Verder 
omschrijft het de wijze waarop de aardgasvervoersdiensten kunnen worden gereserveerd op de primaire 
markt en geeft het informatie over het gevoerde congestiebeleid en de werking van de secundaire markt.  
 
Zowel het standaard aardgasvervoerscontract, het standaard aansluitingscontract als het 
toegangsreglement voor aardgasvervoer en het aardgasvervoersprogramma dienen door de beheerder 
van het aardgasvervoersnet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de CREG. Deze sleuteldocumenten 
komen tot stand na raadpleging van de betrokken marktpartijen. Daartoe richt de beheerder een 
overlegstructuur op (artikel 108 van de gedragscode) met als doel de netgebruikers op regelmatige en 
gestructureerde wijze te raadplegen.  
 

                                                 
3
 Zie website CREG: http://www.creg.info/pdf/Voorstellen/C882NL.pdf Voorstel (c)090716-CDC-882 van 16 juli 2009 

van de CREG; 
4
 Advies 48.150/3 van 1 juni 2010 van de afdeling wetgeving van de Raad van State; 

5
 Advies 48.900/3 van 22 november 2010 van de afdeling wetgeving van de Raad van State; 

6
 Koninklijk besluit van 23 december 2010 betreffende de gedragscode inzake toegang tot het aardgasvervoersnet, 

de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2001 
betreffende de algemene voorwaarden voor levering van aardgas en de toekenningsvoorwaarden van 
leveringsvergunningen voor aardgas (B.S. van 5 januari 2011) : http://www.creg.info/pdf/MB/MB.05012011.pdf; 

 

http://www.creg.info/pdf/MB/MB.05012011.pdf
http://www.creg.info/pdf/Voorstellen/C882NL.pdf
http://www.creg.info/pdf/MB/MB.05012011.pdf
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De basis voor het opstellen van voornoemde documenten is uiteraard het door de beheerder 
gehanteerde vervoersmodel. De gedragscode bepaalt dat de beheerder van het aardgasvervoersnet een 
vervoersmodel ontwerpt waarbij o.a. gestreefd wordt naar de onafhankelijke reservatie van ingangs- en 
afnamecapaciteit, het gebruik van één balanceringszone, het bevorderen van de werking van de 
secundaire markt voor aardgasvervoersdiensten en het bevorderen van de liquiditeit van de 
aardgasmarkt (artikel 113). De beheerder ontwikkelt daartoe de bijhorende aardgasvervoersdiensten.  
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2. HET HUIDIGE VERVOERSMODEL 

 
 
 
Het huidige aardgasvervoersmodel dat in een eerste versie in april 2004 werd geïntroduceerd en in de 
loop der jaren een aantal keer werd bijgestuurd en aangepast, wordt beschreven in het Indicatief 
Vervoersprogramma 2010-2011

7
. Dit vervoersmodel heeft een aantal specifieke kenmerken die vandaag 

door heel wat marktpartijen als beperkend zowel voor het vervoer als voor de handel van aardgas worden 
ervaren: 
 

 

- koppeling van ingangs- en afnamepunten bij de reservatie van vervoersdiensten; 
 

- set van complexe toewijzingsregels met bepalingen inzake matching en in geval van congestie 
toewijzing op basis van prioriteiten; 

 

- het bestaan van 4 balanceringszones; 
 

- inefficiënt gebruik van sommige ingangspunten; 
 

- ontbreken van een proactief en transparant congestiebeleid; 
 

- beperkte toegankelijkheid van de L-gas markt en onvoldoende koppeling tussen markt voor H-gas 
en L-gas; 

 

- kwaliteitsconversie met beperkingen zowel voor de reservatie van deze dienst als voor het gebruik 
ervan; 

 

- beperkte secundaire markt voor doorvoer (Capsquare) en voor binnenlands vervoer enkel aanbod 
van informatie (Bulletin Board) zonder tussenkomst van de beheerder; 

 

- aardgashandel enkel mogelijk op fysieke handelsplaats via de Zeebrugge-Hub. 
 

 
Deze beperkingen moeten worden weggewerkt om de verdere ontwikkeling van zowel de markt voor 
vervoersdiensten als de markt voor handel in aardgas te stimuleren. Het huidige vervoersmodel is niet 
langer geschikt om tegemoet te komen aan de wensen van zowel leveranciers, bevrachters als afnemers. 
Bovendien hebben deze beperkingen directe gevolgen voor de elektriciteitsmarkt. De snelle evolutie op 
vlak van gedecentraliseerde elektriciteitsproductie, het toenemend belang van zon- en windenergie en de 
rol van aardgas als back-up, maken dat een eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte toegankelijkheid 
tot de aardgasmarkt (zowel vervoer als handel) een absolute vereiste is. 
 
 
Zoals vermeld werd onder punt 1, is één van de belangrijke te verwezenlijken zaken opgenomen in de 
gedragscode, de verplichting te evolueren naar een aan de behoeften van de gasmarkt aangepast 
vervoersmodel. Het huidige vervoersmodel voor aardgas heeft zonder twijfel zijn nut bewezen maar is 
intussen door de evolutie van de markt voor aardgasvervoer en de gewijzigde Europese en Belgische 
regulatoire context niet meer werkbaar. De in de loop van de jaren doorgevoerde aanpassingen en 
verbeteringen aan het vervoersmodel, die hebben geresulteerd in de opeenvolgende Indicatieve 
Vervoersprogramma’s, volstaan niet langer om aan de gewijzigde marktomstandigheden tegemoet te 
komen. Wil België haar bevoorradingszekerheid blijvend garanderen en haar positie van belangrijke 
draaischijf van vervoer van en handel in aardgas binnen Noord-West Europa de komende jaren verder 

                                                 
7
 Zie website Fluxys onder rubriek Diensten-Vervoer-Diensten en Modellen: http://www.fluxys.com/nl-

BE/Services/Transmission_1/ServicesAndModels_1/DomesticTransmissionModel.aspx 
 

http://www.fluxys.com/nl-BE/Services/Transmission_1/ServicesAndModels_1/DomesticTransmissionModel.aspx
http://www.fluxys.com/nl-BE/Services/Transmission_1/ServicesAndModels_1/DomesticTransmissionModel.aspx
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verzekeren, dan is een heroriëntering van de vervoersmarkt voor aardgas zonder twijfel een prioriteit
8
. De 

introductie en implementatie van een nieuw vervoersmodel is daarbij een sleutelelement en een absolute 
voorwaarde.  
 
De CREG is er zich terdege van bewust dat dit een verrijkende impact zal hebben op de werking en 
organisatie van de beheerder van het aardgasvervoersnet. Dit is een veelomvattend project dat de 
nodige voorbereiding en bijgevolg regelmatig overleg zal vragen.  
 
Ter voorbereiding van dit project heeft de CREG een voorstel van basisprincipes ter consultatie 
voorgelegd aan de marktpartijen. Onder punt 3 worden de door CREG in haar consultatienota 
voorgestelde basisprincipes hernomen samen met de bedenkingen, de commentaren en de suggesties 
die door de marktpartijen aan de CREG voor, tijdens en na de overlegvergaderingen mondeling en/of 
schriftelijk werden overgemaakt. Onder punt 4 van dit rapport worden de conclusies samengebracht en 
punt 5 bevat een voorstel van stappenplan voor de implementatie van het nieuwe vervoersmodel. 
 
 
 
 
 

 
  

                                                 
8
 Zie website CREG: http://www.creg.info/pdf/Adviezen/ARCG100714-049NL.pdf Advies AR100714-049 van 14 juli 

2010 van de Algemene raad van de CREG: 
  

http://www.creg.info/pdf/Adviezen/ARCG100714-049NL.pdf
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3. RESULTATEN CONSULTATIERONDE OVER 

BASISPRINCIPES NIEUW VERVOERSMODEL 

VOOR TRANSMISSIE 

 
 
De hierna volgende commentaren en bedenkingen werden door de verschillende marktpartijen die 
deelnamen aan de consultatie geformuleerd tijdens de vele bilaterale overlegvergaderingen. Een aantal 
marktpartijen hebben hun opmerkingen tevens in de vorm van een nota of een presentatie schriftelijk 
overgemaakt aan de CREG. 
 
De CREG heeft ervoor gekozen om per aandachtspunt deze commentaren, opmerkingen en 
bedenkingen te bundelen. Om redenen van leesbaarheid wordt per aandachtspunt vooraf de 
basisprincipes voor het nieuwe vervoersmodel zoals deze werden opgenomen in de consultatienota van 
de CREG, hernomen. Daarna volgt onder de hoofding “reactie marktpartijen” een samenvatting van de 
door de geconsulteerde marktpartijen geformuleerde commentaren bij de voorgestelde basisprincipes.  
 
Tijdens de gesprekken werden door meerdere marktpartijen aandachtspunten naar voor gebracht die 
buiten de scoop van de consultatienota vallen. Deze punten werden samengebracht onder de hoofding 
“3.7. Andere aandachtspunten”.  
 
 
 
3.1 Aanbod van vervoersdiensten  

 
 
3.1.1 Voorstel van basisprincipes: 
 
 
- Onafhankelijke reservatie van ingangs- en afnamecapaciteit; 
 
- Opheffing onderscheid tussen doorvoer en binnenlands vervoer; 
 
- Toewijzing van ingangscapaciteit door middel van eenvoudige en transparante toewijzingsregels 

(o.a.veiling). 
 
- Ontwikkeling van nieuwe diensten (onderbreekbare afnamepunten, crisismanagement…) 
 
 
3.1.2 Reactie marktpartijen: VERTROUWELIJK 
 

 

 
3.1.3 Commentaar en bedenkingen van de marktpartijen bij de door CREG voorgestelde 

basisprincipes (tekst voor niet-vertrouwelijk verslag) 

 

Onafhankelijke reservatie van ingangs- en afnamecapaciteit. 
 

Opheffing onderscheid tussen doorvoer en binnenlands vervoer. 

 

- Heel wat marktpartijen onderschrijven de dringende nood aan aanpassing van het huidige 
vervoersmodel ten einde dit op het niveau te brengen van de naburige markten. Fluxys moet zijn 
huidige Enhanced/Entry/Exit systeem omvormen tot een Entry/Exit systeem waarbij geen 
onderscheid gemaakt wordt tussen doorvoer en binnenlands vervoer.  
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- De marktpartijen zijn voorstander van een onafhankelijke reservatie van ingangs- en 

afnamecapaciteit. De huidige toewijzingsregels zijn beperkend voor nieuwkomers op de markt. 
Bovendien is de scheiding tussen doorvoer en binnenlands vervoer inefficiënt en geeft dit aanleiding 
tot overreservatie van ingangscapaciteit. Een Entry/Exit systeem waarbij de reservatie van ingangs- 
en afnamecapaciteit niet langer gekoppeld is, en er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen 
doorvoer en binnenlands vervoer, zal een aantal belemmeringen inzake toegang tot de 
aardgasmarkt opheffen. 
 

- De ontkoppeling van ingangs- en afnamecapaciteit is cruciaal voor de goede werking en de verdere 
ontwikkeling van de markt. De Duitse en Nederlandse markt hebben de laatste jaren een snellere 
ontwikkeling doorgemaakt dan de Belgische markt. Een klantvriendelijk vervoersmodel dat op 
regelmatige basis en in overleg met de marktpartijen wordt bijgestuurd maakt deze markten 
aantrekkelijk voor nieuwe spelers. Het uitblijven van een aan de marktbehoeften aangepast 
vervoersmodel is een gemiste kans voor België dat beschikt over een uitstekende basisstructuur en 
een strategische ligging. 

 
- Het invoeren van een nieuw vervoersmodel is cruciaal voor de werking van de geliberaliseerde 

markt. De introductie van een nieuw vervoersmodel is zonder twijfel een noodzaak teneinde de 
beperkingen van het huidige vervoersmodel, die in de eerste plaats de toegang voor nieuwkomers 
moeilijk maken, op te heffen. 

 
- Bij de introductie van het nieuwe vervoersmodel mag de Europese context niet uit het oog worden 

verloren. De toewijzing van vervoersdiensten moet bij voorkeur gebeuren conform de het voorstel 
van Framework Guidelines on Capacity Allocation van ERGEG. 

 
- De scheiding doorvoer en binnenlands vervoer moet worden opgeheven. In het huidige systeem is 

er bovendien tot op heden geen gereguleerd kader (contracten en dienstenaanbod) voor doorvoer 
wegens de tot op heden bestaande gedragscode niet van toepassing op doorvoer. Het voorstel van 
nieuwe gedragscode van de CREG moet dan ook zo snel als mogelijk van toepassing worden. 
Ongeacht het uitblijven van de publicatie van de nieuwe gedragscode, moet de TSO zo snel als 
mogelijk de bepalingen inzake standaardcontracten, toegangsreglementen en dienstenprogramma’s 
opgenomen in het voorstel van gedragscode van de CREG opvolgen, en dit in overleg met de 
betrokken marktpartijen. 

 
- De huidige wijze van dienstenonderschrijving en de daarbij horende toewijzingsregels beperken een 

flexibele en optimale toewijzing van de ingangscapaciteit. Het is duidelijk dat er geen onderscheid 
mag zijn tussen onderschrijven van ingangscapaciteit voor doorvoer en binnenlands vervoer. Het 
onderschrijven van ingangs- en afnamecapaciteit onafhankelijk van de gewenste bestemming 
(Belgische afnemer, HUB, portfolio optimalisatie, doorvoer…) geeft de netgebruikers de mogelijkheid 
in te spelen op de wisselende vraag- en aanbodpatronen van de markt.  

 
- Indien een netgebruiker ingangscapaciteit wenst te onderschrijven over korte of langere periodes en 

daarvoor de nodige financiële garanties kan geven dan hoeft de TSO zich verder geen vragen te 
stellen over de achterliggende redenen van deze onderschrijving. De netgebruiker onderschrijft de 
capaciteit en zal ze naar eigen inzicht aanwenden. De kost van deze dienst zal de netgebruiker ertoe 
aanzetten de door hem onderschreven diensten optimaal aan te wenden. De TSO moet er enkel 
voor zorgen dat misbruik wordt vermeden door een aangepast proactief congestiebeleid. 

 
- De onafhankelijke reservatie van ingangs- en afnamecapaciteit is een belangrijke stap vooruit voor 

de netgebruikers. Dit mag echter geen aanleiding geven tot vermindering van de beschikbare vaste 
capaciteit en mag evenmin leiden tot het aanbieden van minder capaciteit dan de maximale 
technische capaciteit, tot het aanbieden van een groter deel van de capaciteit als afschakelbare 
capaciteit en de introductie van andere belemmeringen voor de netgebruikers.  

 
- Een aantal marktpartijen stellen dat voldoende beschikbaarheid van infrastructuur (zowel upstream 

als downstream) de mogelijkheid zal bieden om: 
 

 de primaire bronnen te diversifiëren en zo de bevoorradingszekerheid te verbeteren; 
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 voldoende concurrentie toe te laten op de groothandelsmarkt. 

 

Ze pleiten er dan ook voor dat de basisinfrastructuur (netten, LNG-terminals, stockage) wordt 
uitgebreid zolang de kost daarvan minstens wordt gecompenseerd door een lagere energieprijs, om 
zo het maatschappelijk voordeel te optimaliseren. Voor hen is concurrentie de beste garantie voor 
bevoorradingszekerheid. In dat kader moet door de TSO worden geïnvesteerd in bijkomende 
infrastructuur om zowel upstream als downstream de concurrentie aan te wakkeren en moeten de 
nodige maatregelen worden getroffen om de markten zo efficiënt mogelijk te laten werken. Deze 
marktpartijen pleiten voor een permanente monitoring van de bevoorradingszekerheid, met een 
langtermijn waarschuwingssysteem indien de zekerheid in het gedrang dreigt te komen. 
 

- Verschillende marktpartijen pleiten voor een aanpassing van het bestaande vervoersmodel waarbij 
speciale aandacht moet gegeven worden aan het voorkomen van overinvesteringen in het 
vervoersnet die de totaalkost van aardgas als belangrijke energiedrager doet stijgen en zo de 
competitiviteit van aardgas ten opzichte van andere energiedragers doet afnemen. Indien de 
ontkoppeling van de reservatie van ingangs- en afnamecapaciteit gepaard gaat met grote 
bijkomende investeringen zal dit aanleiding geven tot stijgende kosten en bijgevolg hogere 
transmissietarieven die moeten worden doorgerekend aan de verbruikers.  
 

- In dat opzicht is het aanbieden van onderbreekbare vervoersdiensten op de ingangspunten, waarbij 
de het risico op onderbreking duidelijk wordt omschreven, een belangrijke voorwaarde om 
overinvesteringen in het vervoersnet te vermijden. Een marktpartij aanvaardt het principe waarbij de 
som van de onderschreven ingangscapaciteit gelijk moet zijn aan x keer de som van de 
onderschreven afnamecapaciteit (met x gelijk aan een getal tussen 0.7 en 1) 

 
- Doorvoer en binnenlands vervoer zijn twee verschillende diensten en hoewel er bij de reservatie 

geen onderscheid wordt gemaakt zullen deze diensten naast elkaar blijven bestaan. De opheffing 
van het onderscheid tussen doorvoer en binnenlands vervoer bij reservatie mag geen aanleiding zijn 
voor het verminderen van de beschikbare vaste capaciteit en/of een substantiële toename van de 
tarieven. Uit oogpunt van bevoorradingszekerheid moet speciale aandacht worden gegeven aan het 
gevaar dat doorvoerstromen aanleiding kunnen geven tot het verminderen van beschikbare 
capaciteit voor binnenlands vervoer. 

 
- Een markpartij stelt dat de belangrijkste beperking voor de netgebruikers het onderscheid is tussen 

doorvoer en binnenlands vervoer. Dit onderscheid is artificieel aangezien het hier gaat om dezelfde 
pijpleidingen, dezelfde ingangspunten en dezelfde installaties. Bovendien biedt de TSO in het 
huidige vervoersmodel aan om doorvoercapaciteit om te vormen naar capaciteit voor binnenlands 
vervoer als deze laatste niet ter beschikking is op het desbetreffende ingangspunt. Waarmee meteen 
bewezen is dat er in realiteit geen onderscheid omwille van operationele redenen hoeft te worden 
gemaakt. In plaats van de maximale synergie tussen doorvoer en binnenlands vervoer na te streven 
is het dus beter om dit onderscheid onmiddellijk af te schaffen. 

 
- Het automatisch upgraden van onderbreekbaar naar vaste capaciteit van zodra vaste capaciteit 

terug beschikbaar komt is te vermijden. De TSO biedt onderbreekbare vervoersdiensten aan en 
houdt daarbij rekening met de evolutie van de door hem gekende en verwachte onderschrijvingen 
van alle marktpartijen. 

 
- Een marktpartij onderschrijft de door de CREG in haar consultatienota opgesomde beperkingen van 

het bestaande vervoersmodel. De opgesomde beperkingen vormen een drempel voor de nieuwe 
spelers op de markt. Het bestaande vervoersmodel is niet langer aangepast aan de gewijzigde 
marktomstandigheden. De overgang naar een nieuw vervoersmodel zal zonder twijfel de toegang tot 
het aardgasvervoersnet van België verbeteren. Het zal de transparantie ten goede komen en komt 
tegemoet aan de verplichtingen opgelegd door de Europese wetgeving. Het wegvallen van het 
onderscheid tussen doorvoer en binnenlands vervoer zal de Belgische eindafnemers de 
mogelijkheid geven om ten volle te kunnen genieten van de voordelen van een geliberaliseerde 
Europese gasmarkt.  

 
- De introductie van dit nieuwe vervoersmodel met de ontkoppeling van de reservatie van ingangs- en 

afnamecapaciteit brengt de spelers bij elkaar op een virtuele handelsplaats en bevordert op deze 
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wijze toegang tot een liquide gasmarkt. De overgang naar een nieuw vervoersmodel waarbij 
onderschrijven van ingangs-en afnamecapaciteit onafhankelijk van elkaar mogelijk wordt moet zo 
snel als mogelijk worden gerealiseerd. 

 
 

Toewijzing van ingangscapaciteit door middel van eenvoudige en transparante 
toewijzingsregels (o.a.veiling). 

 
 

- De toegangsregels tot het Belgische aardgasvervoersnet zijn complex, onaangepast en archaïsch 
vergeleken met deze die van toepassing zijn in Nederland, Frankrijk en Duitsland.  

 
- Het huidige vervoersmodel dat de reservatie van ingangs- en afnamecapaciteit aan elkaar koppelt 

en onderscheid maakt tussen doorvoer en binnenlands transport is achterhaald en is een drempel 
voor nieuwkomers op de markt. De invoering van een nieuw vervoersmodel is dus hoogdringend en 
moet zo snel mogelijk worden gerealiseerd. De door de TSO gebruikte matchingregel moet worden 
opgeheven. 

 
- Een marktpartij stelt dat de toewijzingsregels eenvoudig en transparant moeten zijn om zo de 

toegang tot het aardgasvervoersnet voor nieuwkomers te vereenvoudigen.  
 
- Een marktpartij pleit voor transparante toewijzingsregels zonder prioriteiten. Lange termijn 

reservaties zijn nodig om lange termijn leveringscontracten mogelijk te maken ter garantie van de 
bevoorradingszekerheid (SOS) 

 
- Een aantal marktpartijen stellen dat transparante en eenvoudige toewijzingsregels het gebruik van 

gestandaardiseerde vervoersdiensten impliceert, bij voorkeur gebundelde producten (in een 
overgangsfase gecombineerde producten) waarbij zowel de uitgangs- als ingangscapaciteit samen 
via één toewijzingsproces worden aangeboden. Bijkomende voorwaarde is de verplichting om 
aankoop en verkoop van aardgas te concentreren op de respectievelijke hub‟s en handel op de flens 
uit te sluiten. 

 
- De toewijzing van de gebundelde (in overgangsfase gecombineerde) vervoersdiensten moet 

gebeuren door middel van veilingen. Voor de onderschrijving van vervoersdiensten op langere 
termijn zijn veilingen minder geschikt en wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van Open Season 
Procedure op basis van gereguleerde tarieven. Op elk punt is er slechts één TSO die optreedt als 
tegenpartij en verantwoordelijk is voor alle transacties.  

 
- Een aantal marktpartijen is voorstander van het aanbieden van gebundelde producten op de 

grenspunten.  
 
- Een marktpartij stelt dat de implementatie van veilingen als toewijzingssysteem voorbarig is 

aangezien de markt nog niet voldoende rijp is voor dit systeem. Hierbij mag de 
bevoorradingszekerheid niet uit het oog worden verloren en moet er rekening worden gehouden met 
het feit dat leveringscontracten gekoppeld zijn aan reservatie van ingangscapaciteit op langere 
termijn.  

 
- Een nieuwkomer op de markt stelt dat het onderschrijven van de vervoersdiensten bij voorkeur 

gebeurt via een on-line elektronisch platform. De toewijzing gebeurt door middel van veilingen. Dit 
garandeert een transparante en niet-discriminerende toewijzing. Kleinere spelers krijgen op gelijke 
voet toegang tot de vervoersmarkt en ondervinden niet langer het nadeel van “assymetrische 
informatie” waarbij de grotere spelers steeds opnieuw blijken te beschikken over meer en betere 
kennis van het bestaande systeem.  

 
- Een marktpartij stelt dat de TSO moet in overleg met de naburige TSO moet overgaan tot het 

aanbod van gecombineerde vervoersdiensten waarbij de kenmerken en de duurtijd van de diensten 
alsook de toewijzingsregels op elkaar zijn afgestemd. Exclusief gebruik van gebundelde producten is 
niet aangewezen omdat dit de handel op de flens niet meer mogelijk maakt. 
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- Het overgrote deel van de marktpartijen hebben een uitgesproken voorkeur voor het gebruik van 
veilingen als toewijzingsmechanisme. Ze verwijzen in dit verband naar de door EFET op 27 juli 2010 
gepubliceerde nota “capacity allocation characteristics” 

9
 . Indien men overstapt naar veilingen dan 

moeten alle bestaande capaciteiten worden geveild.  
 
- Een aantal marktpartijen vinden dat open seasons moeten worden geïntegreerd in het mechanisme 

voor veilingen. Het gebruik van open seasons is een goede procedure om te peilen naar de 
capaciteitbehoeftes op langere termijn en het voorkomen van congestie. 

 
- Indien de veilingen gebaseerd zijn op een degelijk doordacht concept is deze wijze van toewijzen 

van vervoersdiensten de beste basis voor het afstemmen van vraag en aanbod. Toewijzing van 
ingangscapaciteit en capaciteit op de uitgangspunten gelegen op de grenzen van het 
aardgasvervoersnet moet door middel van veilingen. Capaciteit op afnamepunten van eindklanten 
direct verbonden aan het vervoersnet wordt eigendom van de eindklant en hoeft bijgevolg niet langer 
te worden onderschreven door de bevrachter of leverancier. Voor deze capaciteit zijn dan ook geen 
toewijzingsregels meer nodig. 

 
- Een marktpartij stelt dat voor de toewijzing van ingangscapaciteit de regels kunnen verschillen al 

naargelang er al dan niet sprake is van congestie. Als er geen congestie is zijn er geen 
toewijzingsregels nodig. In dat geval hoeft men zelfs niet te spreken over First Come Fist Served. De 
netgebruiker vraagt de vervoersdiensten die hem het best passen. Van zodra er congestie is moet 
de TSO de capaciteit veilen waarbij er zowel korte als lange termijn producten worden aangeboden. 
Veilingen vormen een goed basisprincipe voor de toewijzing van transportcapaciteit. Het is van groot 
belang dat de veiling en bijhorende congestiemanagement zo geregeld zijn dat marktpartijen niet de 
mogelijkheid hebben om alle capaciteit te kopen en (deels) nadien achter te houden. 
Congestierentes zijn een signaal voor de TSO om te investeren in het vervoersnet met als doel de 
congestie weg te werken. Bijkomende inkomsten gegenereerd door veilingen moeten dus worden 
aangewend voor investeringen en/of voor het verlagen van de vervoerstarieven. Indien er geen 
congestie is, is er ook geen nood aan veilingen en kan de huidige toewijzingsregel (First Come, First 
Served) worden behouden. 
 

- Alle marktpartijen stellen dat surplusinkomsten door de TSO moeten worden aangewend voor 
investeringen en/of verlagen van de vervoerstarieven. Congestierentes zijn voor de TSO een signaal 
om te investeren. Inkomsten boven de totaal gereguleerd inkomen van de TSO die het gevolg zijn 
van eventuele congestie, moeten bijgevolg worden aangewend om te investeren en/of om de 
tarieven te verlagen. 

 
- Een marktpartij stelt dat surplusinkomsten die door de veilingen worden gegenereerd in geval van 

congestie moeten worden gebruikt voor investeringen in het vervoersnet onder strikt toezicht van de 
regulator. 

 
- Een bevrachter/leverancier stelt dat het aanbod en de aard en kenmerken van de vervoersdiensten 

die worden aangeboden aan de marktspelers door de naburige TSO op elkaar moeten worden 
afgestemd. Dit is tot op heden op heel wat interconnectiepunten niet het geval en geeft aanleiding tot 
de creatie van een toegangsdrempel voor nieuwkomers die de verschillende regels aan beide zijden 
van het grenspunt moeten proberen te doorgronden en het gewenste dienstenpakket moeten 
invullen door het op elkaar afstemmen van een verschillend (zowel in aanbod als in timing) aanbod 
aan beide zijden van de grenspunten. In dit opzicht is de bevrachter/leverancier voorstander van 
gecombineerde producten en indien mogelijk gebundelde producten voor de grenspunten binnen 
Europa. Op grenspunten gelegen op de Europese buitengrenzen moet het actuele systeem van 
gescheiden reservatie van ingangs- en uitgangscapaciteit behouden blijven. Het bundelen van 
capaciteiten tussen Europese netwerken en netwerken buiten Europa die niet toegankelijk zijn op 
een transparante en niet-discriminerende basis zal aanleiding geven tot marktdominantie van een 
beperkt aantal producenten wat op zijn beurt de bevoorradingszekerheid van Europa in het gedrang 
kan brengen. 
 

- Voor een marktpartij moeten veilingen aan volgende voorwaarden voldoen: 
 

                                                 
9
 Zie webiste EFET : http://www.efet.org/GetFile.aspx?File=4556 : capacity allocation characteristics 

http://www.efet.org/GetFile.aspx?File=4556
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 De toewijzing van vervoersdiensten moet gebeuren in verschillende tijdsintervallen: bvb 65 % 
voor langere termijn (meer dan 4 jaar), 15% voor middellange termijn (1 tot 4 jaar) en 20% voor 
korte termijn (minder dan 1 jaar) 

 De veiling moet plaats hebben binnen de normale werkuren (09h tot 18h) 

 De procedure is dezelfde voor alle capaciteitsproducten 

 Minimun hoeveelheid voor capaciteit is 1 MWh/h 

 De reserveprijs is het gereguleerd tarief (goedgekeurd door de regulator)  

 Veiling gebeurt in meerdere fasen 

 Deelnemen aan de veiling kan enkel voor wie deelneemt vanaf de eerste ronde 

 In geval het aanbod kleiner is dan de vraag wordt een volgende ronde gestart waarbij de prijs 
met bvb 5 eurocent/kWh/h wordt verhoogd 

 In geval het aanbod groter is dan de vraag wordt wat niet wordt toegewezen aangeboden in de 
daarop volgende veilingen voor producten van kortere duur: bvb onverkochte jaarcapaciteit 
wordt opgedeeld in maand- en/of dagcapaiteit. 

 Een shipper die beschikt over onderbreekbare capaciteit en vaste capaciteit krijgt toegewezen 
kan de onderbreekbare omzetten naar vaste capaciteit. 
 

- Een aantal marktpartijen pleiten voor een beperkt en duidelijk omschreven aanbod van 
gestandaardiseerde vervoersdiensten. Dit moet voorkomen dat deze markt gefragmenteerd en 
bijgevolg niet-liquide blijft. In lijn met de ERGEGS‟s draft Framework Guidelines on Capacity 
Allocation Mechanisms moeten volgende producten worden opgenomen in het dienstenprogramma: 
 

 Intraday capaciteit 

 Day ahead capaciteit 

 Maandcapaciteit 

 Trimesteriële capaciteit 

 Jaarcapaciteit (minimum 1 jaar tot 15 jaar) 
 

- Veilingen zijn het enige echte marktgerichte mechanisme voor de toewijzing van vervoersdiensten. 
Veilingen hebben de voorkeur als toewijzingsysteem omwille van transparantie en niet-discriminatie 
van de marktspelers. Veilingen hebben de voorkeur voor de toewijzing van vervoersdiensten op 
grenspunten (ingang- en afnamepunten). Ze geven de juiste prijssignalen naar de marktspelers en 
de TSO en eventuele congestierentes moeten door de TSO worden aangewend voor investeringen 
in nieuwe infrastructuur. Volgens deze marktpartij houdt het veilingmodel houdt rekening met: 
 

 Biedingen in Euro/MW en volumes in MW (bvb x Euro/MW per y MW 

 Deelnemers aan de veiling moeten meerdere biedingen kunnen doen per product/veiling 

 Fill-or-Kill optie: de netgebruiker moet de mogelijkheid hebben om zijn vraag naar capaciteit af te 
stemmen op zijn lange termijn leveringscontract 

 Reserveprijs = gereguleerd goedgekeurd tarief 

 Finale prijs = clearing prijs 
  

 
- Voor het toekennen van primaire vervoerscapaciteit stelt een marktpartij voor om te evolueren naar 

een “gas lake” regime waarbij enkel de afnamevolumes moeten worden genomineerd. De TSO 
regelt in functie daarvan het vervoer op en het evenwicht van het vervoersnet. De daartoe 
noodzakelijke investeringen in vervoers- en opslagcapaciteit dienen zo snel als mogelijk te 
gebeuren. 

 
- Een groot aantal marktpartijen hebben een uitgesproken mening over het gebruik van gebundelde 

producten. Het aanbieden van vervoersdiensten door middel van veilingen is een stap vooruit voor 
de goede werking van de primaire gasvervoersmarkt. Het aanbieden van gebundelde producten als 
additioneel product en onderdeel van een ruime waaier aan vervoersproducten is een goede zaak. 
De verplichting om uitsluitend gebundelde producten aan te bieden op de interconnectiepunten, dit 
zowel voor bestaande als nieuwe capaciteiten, is ten stelligste af te raden en zal de marktwerking 
niet ten goede komen:  
 

 Als gebundelde producten worden verplicht en opgelegd voor bestaande contracten dan betekent 
dit het simultaan heronderhandelen van tal van vervoerscontracten doorheen Europa; 
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 Het verschuiven van een fysiek naar een virtueel leveringspunt impliceert het wijzigen van 
contractuele afspraken met betrekking tot nominaties, toewijzing van aardgas, operationele 
regels, taxatie, vervoerskosten…; 

 Heropenen van bestaande vervoerscontracten heeft impact op leveringscontracten wat moet 
gebeuren op basis van de daartoe voorziene clausules in deze contracten, contracten waarvan 
een groot deel de afgelopen maanden werden onderhandeld in kader van koppeling gasprijs aan 
olie en/of spotmarkt. 

 
Er is volgens deze marktpartijen bovendien geen enkel bewijs dat het verplicht opleggen van het 
gebruik van hub-to-hub producten de liquiditeit van de gasmarkt zal doen toenemen: 
 

 Gebundelde producten zijn nuttig ter aanvulling van de reeds bestaande mix van 
vervoersdiensten en zijn een invulling van de behoeften voor de handel op spotmarkten. Dit 
product heeft enkel toegevoegde waarde voor de korte termijn handel; 

 Het opleggen van de verplichting om exclusief gebundelde producten aan te bieden op de 
interconnectiepunten zal de lange termijn liquiditeit van de gasmarkt niet doen toenemen. Het 
risico bestaat dat dit enkel in het voordeel van upstream-producenten zal werken; 

 Gebundelde producten kunnen voor aantal marktspelers aanleiding zijn om hun 
handelsactiviteiten te verminderen indien de administratieve en financiële verplichtingen om te 
handelen op de hub in plaats van op de flens niet economisch te verantwoorden zijn of indien dit 
niet overeenstemt met de commerciële strategie van deze ondernemingen. 

 
- Een grote meerderheid van marktspelers op de aardgasmarkt gaan niet akkoord met het exclusief 

opleggen van het gebruik van gebundelde producten en wil de keuzevrijheid niet beperkt zien. De 
betrokken marktpartijen zullen op basis van de marktbehoeften zelf hun keuze maken. De 
keuzevrijheid zal bijdragen tot de toename van de liquiditeit en het beter functioneren van de markt 
in zijn geheel. 
 

- Gecombineerde producten hebben de voorkeur boven exclusieve gebundelde producten. Deze 
producten zijn evenwaardig voor wat betreft gebruik en garanderen een eenvoudige toegang tot de 
markt tegen beperkte transactiekosten. Het gebruik van gecombineerde producten moet 
aangemoedigd worden en toegepast overal in Europa o.a. via de regionale gas initiatieven (Gas 
Regional Initiatives) en dit gedurende een periode van 5 jaar. Een degelijke monitoring en evaluatie 
moet gebeuren vooraleer over te stappen naar de verplichte oplegging van gebundelde producten.  
 

 
 
Ontwikkeling van nieuwe diensten (onderbreekbare afnamepunten, crisismanagement…) 

 
 
- De TSO moet zijn dienstenpakket herevalueren, aanpassen en afstemmen op de behoeften van de 

markt. 
 

- Het dienstenaanbod bestaat uit een waaier van korte, middellange en lange termijn producten.  
 
- De TSO ontwikkelt een dienstenpakket dat afgestemd is op de gasmarkt met name op de 

leveringscontracten. 
 
- De introductie van een nieuw vervoersmodel zal in principe weinig invloed hebben op de gekende 

fysische stromen en de gekende belasting van het vervoersnet. Bijgevolg moet er voor worden 
gezorgd dat de hoeveelheid vaste capaciteit die wordt aangeboden als gevolg van de introductie van 
een entry/exit systeem niet nadelig wordt beïnvloed. Indien nodig moet de TSO bijkomende diensten 
ontwikkelen (onderbreekbare capaciteit, operationele akkoorden (flow commitments), tegenstroom 
(backhaul) om het aanbod van vaste capaciteit op een voldoende hoog peil te houden. 

 
- Het dienstenprogramma moet worden aangepast en dient nieuwe producten zoals o.a. operationele 

akkoorden (flow commitments) te bevatten. 
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- De TSO moet de beschikbare capaciteit berekenen op basis van een vaste set van parameters in 
overleg met de naburige operatoren. 

 
- Het aanbod van onderbreekbare diensten zal helpen om eventuele congestie als gevolg van de 

ontkoppeling van ingangs- en afnamecapaciteit te beperken. 
 
- Voor wat betreft de ontwikkeling van nieuwe diensten moet de TSO voorafgaandelijk een rigoureuze 

kosten-baten analyse maken. Aardgas moet een competitieve energiedrager blijven. 
 
- Nieuwe diensten worden ontwikkeld en geïntroduceerd in samenspraak met de betrokken 

marktpartijen.  
 
- De TSO moet zijn informatieplatform klantvriendelijker en toegankelijker maken. Het is aangewezen 

om een betrouwbaar informatiesysteem te ontwikkelen dat continu alle relevante data (toegewezen 
capaciteit, beschikbare capaciteit, netwerk status….) verschaft aan de netgebruiker via eenvoudige 
internetapplicaties. De kosten voor de ontwikkeling en het operationeel houden van de veiling- en 
dataplatforms moeten in de vervoerstarieven worden opgenomen. 
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3.2 Secundaire markt en congestiebeleid 

 
 
3.2.1 Voorstel van basisprincipes: 
 
- Daadwerkelijke organisatie door de beheerder van het aardgasvervoersnet van de secundaire 

markt
10

 voor het verhandelen van vervoersdiensten; 
  
- Proactief congestiebeleid

11
 aan de hand van op voorhand vastgestelde transparante en niet-

discriminerende regels. 
 
 
3.2.2 Reactie marktpartijen: VERTROUWELIJK 
 

 
 
 
3.2.3 Commentaar en bedenkingen van de marktpartijen bij de door CREG voorgestelde 

basisprincipes (tekst voor niet-vertrouwelijk verslag) 
 
 

Daadwerkelijke organisatie door de beheerder van het aardgasvervoersnet van de secundaire 
markt voor het verhandelen van vervoersdiensten. 

 

 
- Bijna alle marktpartijen zijn voorstander van een secundaire markt georganiseerd door de TSO 

(Secundair Markt Platform - SMP) meer in het bijzonder is dit het geval voor het overgrote deel van 
de bevrachters aangezien ze door de gedragscode wettelijk verplicht worden ongebruikte capaciteit 
aan te bieden op de secundaire markt. 

 
- Een goed functionerende secundaire markt is cruciaal voor een goed werkende gasmarkt. 
 
- De TSO moet de organisatie van de secundaire markt op zich nemen. De meest voor de hand 

liggende wijze daarbij is het aanbod van primaire en secundaire capaciteit op eenzelfde platform op 
basis van dezelfde procedures en regels. Op deze wijze kan contractuele congestie worden 
voorkomen. 

 
- Aangezien de TSO de meeste ervaring heeft met het verkopen van vervoersdiensten is hij ook best 

geplaatst voor de organisatie van de secundaire markt.  
 
- De TSO zal de secundaire markt organiseren en stimuleren in de vorm van een on-line elektronisch 

platform en op deze wijze de secundaire markt meer toegankelijk en transparant maken. Europese 
TSO‟s zullen samenwerken om hetzelfde handelsplatform te gebruiken (bvb trac-x platform dat 
gebruikt wordt door verschillende TSO‟s in Duitsland). 

 
- De TSO moet deze markt faciliteren zonder evenwel de vrijheid van handelen te beperken. 
 
- De secundaire markt zal gestimuleerd worden door een strikte toepassing van het UIOSI principe. 
 
- De TSO heeft een belangrijke rol te spelen voor wat betreft de organisatie en de handel op de 

secundaire markt. De wijze waarop deze handel verloopt, hoe, waar en wanneer en tegen welke 
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 Secundaire markt: zie artikel 17 tem 20 van het KB Gedragscode van 23 december 2010 ( B.S. van 05 januari 

2011). 
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 Congestiebeleid: zie artikel 10 tem 16 van het KB Gedragscode van 23 december 2010 ( B.S. van 05 januari 
2011). 
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transactieprijs, is volledig vrij te bepalen tussen de onderhandelende partijen. Dezelfde marktpartij 
erkent evenwel dat het gebruik van standaardproducten en geconcentreerde liquiditeit op een 
makkelijk toegankelijke handelsplaats een natuurlijke omgeving vormen voor de secundaire 
capaciteitshandel. 

 
- Er is tot op heden slechts in beperkte mate interesse van de shippers voor verrichtingen op de 

secundaire markt. Nieuwe mechanismen zullen deze interesse maar matig stimuleren. Het succes 
van een platform voor de secundaire markt door de TSO is sterk afhankelijk van de wil van de 
shippers om dit platform te gebruiken. De meeste shippers verkiezen bilaterale handel. 

 
- Sommige deelnemers aan de consultatie zijn voorstander van de verplichting om alle handel te laten 

verlopen via dit SMP. Ze wijzen in dit verband naar het recente initiatief van Fluxys en GRT onder de 
naam Capsquare. Deze verplichting is nodig om te komen tot een liquide en transparante secundaire 
markt voor vervoersdiensten. Hierbij moet erover gewaakt worden dat de toetredingskosten 
minimaal zijn. 

 
- Sommige marktpartijen vinden dat naast handel op het door de TSO beheerde SMP bilaterale 

handel en /of OTC moet mogelijk blijven mits melding van de transacties aan TSO die het dan 
globaal kan melden via SMP aan alle marktspelers. De overdracht van capaciteit tussen 
netgebruikers moet mogelijk zijn zonder kosten en op zeer korte termijn. OTC handel moet steeds 
mogelijk blijven. 

 
- De werking van secundaire markt kan niet los worden gezien van deze van de primaire markt. De 

vraag is dus niet of de secundaire markt moet worden georganiseerd door de de TSO, maar wel hoe 
de primaire en secundaire markt kunnen worden geïntegreerd. Een initiatief als Capsquare is dus 
zeker nuttig maar onvoldoende. Bovendien is het aanbod van diensten via Capsquare door Fluxys 
en door GRT onvoldoende op elkaar afgestemd.  

 
- De secundaire markt moet complementair zijn aan de primaire markt van gestandaardiseerde 

producten. De beste garantie daartoe is de secundaire markt over te laten aan de markspelers 
zonder beperkingen op vlak van prijzen. Aangezien de TSO geen producten die afwijken van de 
gestandaardiseerde primaire producten kan aanvaarden op zijn systeem is de vrees voor 
inconsistentie tussen secundaire en primaire markt ongegrond. Verkopers moeten echter wel de 
mogelijkheid hebben om bvb hun op de primaire markt onderschreven lange termijn producten aan 
te bieden als korte termijn producten en/of om vaste capaciteit aan te beiden als onderbreekbaar. Er 
mogen geen prijsbeperkingen worden opgelegd en misbruiken moeten worden voorkomen door 
strikte monitoring en anti-hoarding regels. 

 
- Een aantal marktpartijen stelt dat de prijzen op de secundaire markt niet veel hoger mogen zijn dan 

deze gehanteerd op de primaire markt.  
 
- Integratie van secundaire en primaire markt kan volgens één marktpartij best worden gerealiseerd 

door de creatie van een mechanisme van herverkoop. Zo moet het voor de bevrachter mogelijk zijn 
om zijn onderschreven niet-gebruikte capaciteit via het systeem van opeenvolgende veilingen 
opnieuw aan te bieden samen met de het aanbod van de TSO. De bevrachter ontvangt de marktprijs 
minus fee voor de TSO. 

 
- Een marktpartij stelt dat het opereren van een dergelijk platform geen gereguleerde activiteit is en 

best kan worden gedaan door een commerciële gespecialiseerde organisatie. De belangrijke rol van 
de TSO start na de afhandeling van de commerciële operatie wanneer de betrokken partijen de TSO 
informeren over hun overeenkomst. De TSO moet dit proces op transparante, efficiënte en 
eenvoudige wijze faciliteren. Het reguleringsproces moet zich in eerste instantie daarop focussen.  

 
- Een marktpartij stelt dat er geen nood is aan regulering van de secundaire markt en ze hoeft dan ook 

geen onderdeel te zijn van het toegangsreglement (netwerkcode).  
 
- Een deelnemer aan de consultatie stelt dat de TSO de secundaire markt zal organiseren. De TSO 

hoeft dit niet zelf te doen maar hij moet er wel voor zorgen dat een secundaire markt wordt mogelijk 
gemaakt en dat daartoe de juiste randvoorwaarden vervuld zijn. 
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Proactief congestiebeleid aan de hand van op voorhand vastgestelde transparante en niet-
discriminerende regels. 

 
- De ontwikkeling van een liquide secundaire markt en het invoeren van congestieregels zijn 

belangrijke bouwstenen voor de verdere opening van de gasmarkt. Belangrijke eerste vereiste is 
evenwel de zorg voor het goed functioneren van de primaire markt en een verstandige 
investeringspolitiek van de TSO en dit in onderling overleg met de marktspelers. Van zodra de 
primaire markt goed functioneert, zal er minder nood zijn aan stringente congestieregels en zal de 
ontwikkeling van de secundaire markt volgen. 

 
- Op verschillende interconnectiepunten in Europa is er contractuele congestie die aanleiding geeft tot 

suboptimaal gebruik van de beschikbare vervoerscapaciteit en aan de basis ligt van de soms grote 
prijsverschillen tussen de verschillende hub’s. De oorzaak daarvan is het onsamenhangend 
productaanbod en het totaal gebrek aan harmonisatie tussen de naburige TSO‟s. 

 
- De veilingregels zullen een zeer grote rol spelen in het voorkomen van contractuele congestie. Door 

het productaanbod (lange, middellange en korte termijn) en de toewijzingsregels (veilingen) op de 
primaire markt af te stemmen op de behoeften van de netgebruikers, wordt congestie voorkomen. 

 
- Naast een coherent productaanbod op de primaire markt is het beste congestiebeleid een 

marktgestuurde investeringspolitiek van de TSO. Een marktpartij merkt op dat de introductie van een 
ontkoppeld Entry/Exit systeem het risico inhoudt dat het aanbod van beschikbare vaste capaciteit 
afneemt wat op zijn beurt aanleiding kan geven tot congestie.  

 
- Bijna alle marktspelers zijn voorstander van het verplicht aanbieden van niet gebruikte capaciteit 

(vaste en onderbreekbare) op de secundaire markt. Het UIOSI principe moet worden gehanteerd: 
 

 Verplichting voor alle bevrachters om niet-gebruikte capaciteit aan te bieden op de secundaire 
markt; 

 Mogelijkheid om dit te doen op dagbasis; 

 Dit systeem verplicht de bevrachter om zijn portfolio te optimaliseren in tegenstelling tot UIOLI 
waar de bevrachter beboet wordt en wat in praktijk moeilijk uitvoerbaar is. 
 

- Voor de niet genomineerde vervoerscapaciteit moet volgens een aantal marktpartijen de doelstelling 
zijn dat alle capaciteit die niet effectief genomineerd is, automatisch en onmiddellijk wordt 
aangeboden op een secundair handelsplatform. Toepassing van use-it-or-lose-it (UIOLI) of use-it-or-
sell-it (UIOSI) is daarbij essentieel. Capaciteit die niet genomineerd wordt moet ex officio en zo snel 
als mogelijk op de secundaire markt worden aangeboden. 

 
- Een aantal marktpartijen ondersteunen de congestieregels opgenomen in de gedragscode (art 10 tot 

16). 
 
- Bijna alle marktspelers zijn het er mee eens dat naast het principes van UIOSI ongebruikte capaciteit 

door de TSO kan worden aangeboden (vast en onderbreekbaar). Een aantal marktspelers is van 
mening dat de intra-day capaciteit best wordt aangeboden als een gebundeld product. De TSO moet 
gebruik maken van een UIOLI dienst op korte termijn. Dit zal enkel goed functioneren als deze dienst 
aangeboden wordt als gebundeld product.  

 
- Ongebruikte capaciteit binnen de dag kan door de TSO worden aangewend voor marktkoppeling van 

naburige hub‟s. 
 
- De ontwikkeling van een goed werkend congestiebeleid voor het voorkomen en oplossen van 

tijdelijke contractuele congestie is een essentiële bouwsteen voor het goed functioneren van de 
markt. De beste wijze om het gebruik van capaciteit te bevorderen is de TSO te verplichten om meer 
vaste capaciteit te verkopen dan fysisch mogelijk kan worden vervoerd. De TSO heeft het beste 
overzicht van en beschikt over de correcte data inzake historische en toekomstige gasstromen. Hij 
heeft dus inzicht in het gebruik van de onderschreven capaciteiten en kan deze door de 
netgebruikers reeds onderschreven ongebruikte capaciteit op vaste basis op de markt brengen via 
het voortschrijdend veilingsproces. Het risico op onderbreking moet hij indekken via een terugkoop 
mechanisme.  
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- Bovenvermeld mechanisme van “overselling and buy back” gecombineerd met toewijzing via 

veilingen, een regelmatig weerkerende marktpeiling naar capaciteitsbehoeften (nieuwe 
investeringen) en een degelijke screening van het gebruik van de onderschreven diensten om 
eventuele misbruiken te voorkomen en om de partijen die misbruik maken van het systeem te 
traceren, moet volstaan om de markt te verzekeren van een optimaal gebruik van de beschikbare 
capaciteit. 

 
- Het aanbod van onderbreekbare diensten, waarbij een bevrachter niet wordt onderbroken zolang hij 

(een) welbepaald(e) ingangspunt(en) gebruikt, zal helpen om eventuele congestie als gevolg van de 
ontkoppeling van ingangs- en afnamecapaciteit te beperken. 

 
- Een aantal marktpartijen is ook voorstander van een rigoureuze toepassing van het rugzak-principe, 

waarbij de transmissiecapaciteit automatisch meegaat naar de nieuwe leverancier bij een wissel. 
 
- Een aantal marktpartijen pleiten verder ook voor het afschaffen van het systeem van lange 

termijnreserveringen, die al te vaak contractuele congesties voor gevolg hebben en op die manier 
een efficiënte marktwerking in de weg staan. De rol die lange termijnreserveringen in het verleden 
hebben gespeeld om investeringen in grote aardgasinfrastructuren te faciliteren, moet daarbij in het 
nieuwe gereguleerde regime worden overgenomen door een correcte vergoeding van het 
ingebrachte kapitaal. 

 
- Een marktpartij stelt dat de introductie van UIOLI regels de vastheid van de capaciteit ondergraven 

en de mate van onzekerheid verhogen, en bijgevolg niet nodig zijn. 
 
- De hernominatierechten van de bevrachters moeten worden gegarandeerd en mogen niet worden 

beperkt zodat de shipper gedurende de dag zijn gasstromen kan bijsturen en op deze wijze zijn 
netevenwicht kan verzekeren. 

 
- Bijna alle deelnemers zijn het erover eens dat er geen beperkingen op de hernominaties op dag D-1 

en dag D mogen worden opgelegd. Beperkingen op hernominaties heeft negatieve gevolgen voor de 
handel en de liquiditeit van de dagmarkt. Bovendien kunnen deze beperkingen ongewenste effecten 
hebben op het nominatiegedrag van de netgebruikers: de netgebruiker zal in functie van de 
opgelegde beperkingen zijn nominaties in de tijd sturen om maximale flexibiliteit te behouden. 
Nominaties verliezen op deze wijze hun signaalfunctie richting TSO.  

 
- Indien deze hernominatierechten toch worden beperkt, moet de bevrachter de garantie krijgen dat hij 

binnen de grenzen van 10% tot 90% van de door hem onderschreven capaciteit kan blijven 
hernomineren.  

 
- Dergelijke beperkingen kunnen onmogelijk ingevoerd worden zonder voorafgaand overleg tussen de 

naburige TSO‟s. Indien de nominatie- en hernominatieregels aan beide zijden van het 
interconnectiepunt verschillen kan dit leiden tot onaangepast gedrag van de netgebruikers. 
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3.3 Netevenwicht 
 
 
3.3.1 Voorstel van basisprincipes: 
 
 
- Marktgericht

12
 balanceringsmodel; 

 
- Ontkoppeling aanbod en onderschrijving capaciteit- en flexibiliteitsdiensten rekening houdend met 

toegang tot opslagdiensten; 
 
- Dagbalancering; 
 
- Tot stand komen van één balanceringszone. 
 

 
 
3.3.2 Reactie marktpartijen: VERTROUWELIJK 
 
 

 
 
 
 
3.3.3 Commentaar en bedenkingen van de marktpartijen bij de door CREG voorgestelde 

basisprincipes (tekst voor niet-vertrouwelijk verslag) 

 
 
 

Marktgericht balanceringsmodel. 
 
 
 

- Voor alle marktpartijen is een marktgebaseerd balanceringssysteem de kernvoorwaarde om te 
komen tot een makkelijk toegankelijke en competitieve gasmarkt. Een balanceringsmodel gebaseerd 
op dagbalancering draagt de voorkeur en zal bijdragen tot het efficiënt beheer van het 
aardgasnetwerk. Volgende zaken moeten daarbij in overweging worden genomen: 

 

 Één balanceringszone; 

 Dagbalancering; 

 Geen beperkingen binnen de dag; 

 Verplichting om in evenwicht te zijn op einde van de dag (commercieel of fysiek); 

 Cash-out op einde van de gasdag; 

 Aardgas voor netevenwicht moet door de TSO aangekocht worden op de groothandelsmarkt bij 
voorkeur op de intra-day spotmarkt. 
 

- Een marktpartij stelt dat een marktgebaseerd balanceringssysteem enkel kan werken als er een 
goed toegankelijke en liquide gasmarkt is tussen ingangs- en afnamepunten. Deze marktpartij is van 
mening dat de marktwerking tot vandaag onvoldoende transparant en efficiënt is om een 
marktgebaseerd balanceringsregime met succes te kunnen invoeren. Pas wanneer de markt voor 
aardgas voldoende liquide, transparant en concurrentieel is, kan worden overwogen af te stappen 
van een gereguleerd balanceringsregime. 

                                                 
12

 Netevenwicht: zie artikel 42 tot 45, artikel 118 tot 120 en artikel 128 tot 132 van het KB Gedragscode van 23 

december 2010 ( B.S. van 05 januari 2011).Zie tevens artikel 21, punt 1 van Verordening (EG) Nr. 715/2009 
betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten van 13 juli 2009. 
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- Balanceerregels moeten niet-discriminerend, transparant en marktgebaseerd zijn. De TSO zal de 

nodige informatie verschaffen over de individuele posities van de bevrachters op ingangs-en 
afnamepunten alsook over de globale positie van het vervoersnet. De tarieven voor onbalans zullen 
kosten reflectief zijn en de nodige incentives bevatten voor de netgebruiker om zijn toevoer- en 
afnamestromen in evenwicht te houden. 

 
- De rol van de TSO wordt beperkt tot het veilig en zeker beheer van het aardgasnetwerk. De TSO zal 

daartoe balanceringsdiensten aankopen op een transparante en niet-discriminerende basis door 
gebruik te maken van marktmechanismen. Als leidingbuffer onvoldoende is om het 
systeemnetevenwicht te garanderen dan moet de TSO beroep kunnen doen op andere middelen en 
dit op de meest economisch efficiënte wijze.  

 
- Een aantal marktpartijen zijn voorstander van een marktgebaseerd balanceringsregime waarbij 

netgebruikers de prikkel krijgen om in evenwicht te blijven. De netgebruiker heeft de verplichting om 
zijn eigen ingaande en uitgaande gasstromen in evenwicht te houden en dit voor zijn globaal 
portfolio zonder onderscheid tussen doorvoer en binnenlands vervoer.  

 
- Voor een aantal marktpartijen is een marktgericht balanceringssysteem met dagbalancering, cash-

out op einde van de dag en zonder uurbeperkingen het na te streven model. Het balanceermodel 
van Fluxys kan mits aanpassingen vrij snel aansluiten bij dit target-model. 

 
- De meeste marktpartijen wensen een balanceringssysteem dat geen uurbeperkingen oplegt. Indien 

er omwille van de systeemintegriteit uurbeperkingen nodig zijn is dat uitsluitend nodig voor grote 
klanten die snel kunnen opstarten of uitschakelen en voor elektrische centrales. In plaats van te 
kiezen voor uurbeperkingen op het niveau van de portfolio van de bevrachter is het aangewezen 
indien nodig deze uurbeperkingen op te leggen bij de afnamepunten van bovenvermelde groep van 
eindklanten. 

 
- Indien als overgangsmaatregel uurbeperkingen worden opgelegd dan moet de TSO meerdere keren 

binnen het uur informatie geven aan de shipper die het hem mogelijk moet maken zijn evenwicht te 
respecteren binnen het uur. 

 
- Alle marktpartijen die deelnamen aan de consultatie stellen dat de bevrachters verantwoordelijk zijn 

voor het balanceren van hun portfolio door binnen de dag bij te sturen (fysisch) en/of op het einde 
van de dag hun positie te verhandelen (fysisch en/of commercieel). De bevrachter is primair 
verantwoordelijk voor het evenwicht van zijn gasportfolio. De TSO is verantwoordelijk voor de 
restbalancering. De bevrachter kan de TSO helpen door het systeem te ondersteunen. 

 
- Heel wat marktpartijen stellen dat de bevrachters en de TSO voor de balancering van het 

vervoersnet aardgas kopen en verkopen op de spotmarkt. 
 
- Een aantal marktpartijen stelt dat het balanceringssysteem en de tarieven voor onevenwichten en 

flexibiliteitsdiensten regels moeten voorzien om de speculatieve acties van de netgebruikers te 
ontmoedigen. Daartoe voorziet de regulering de nodige regels inzake voorkomen van misbruiken en 
regels van goed gedrag die worden opgenomen in de shipper- en leveringsvergunningen. 

 
- Een marktpartij stelt dat de financiële garanties en de criteria voor kredietwaardigheid van de 

netgebruiker van die aard zijn dat andere netgebruikers en de TSO beschermd zijn tegen de 
financiële gevolgen van marktpartijen die niet langer de hun toegerekende kosten voor 
onevenwichten betalen. Deze regels moeten evenwichtig zijn en evenwel geen drempel vormen voor 
de toegang tot de markt.  
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Ontkoppeling aanbod en onderschrijving capaciteit- en flexibiliteitsdiensten rekening 
houdend met toegang tot opslagdiensten. 
 
 

- De TSO moet flexibiliteitsdiensten aanbieden die het mogelijk maken de fysische onevenwichten die 
het gevolg zijn van het moeilijk voorspelbare afnamepatroon van afnemers verbonden aan het 
Belgische aardgasnet op te vangen.  

 
- Een aantal marktpartijen stelt dat de TSO een hoeveelheid aan basisflexibiliteit moet aanbieden die 

het de bevrachters mogelijk maakt om binnen de dag onevenwichten op te vangen. De aangeboden 
hoeveelheid houdt rekening met de duur van de balanceringsperiode (1 dag).  

 
- De TSO moet zijn aanbod aan flexibiliteitsdiensten maximaliseren en dit tegen redelijke kost. Hij zal 

hierbij rekening houden met de belasting van het vervoersnet: minder belasting van het vervoersnet 
betekent meer aanbod van flexibiliteit. 

 
- De TSO moet de niet gebruikte flexibiliteit permanent aanbieden. 
 
- De analyse van de behoeften en het aanbod van flexibiliteitsdiensten moet geanalyseerd worden op 

Europees niveau en dit om overinvesteringen te vermijden. Flexibiliteitsdiensten moeten worden 
geleverd door de TSO die dit kan aan de laagste kost. 

  
- Een aantal marktpartijen is geen voorstander van de ontkoppeling van capaciteit en flexibiliteit 

rekening houdend met feit dat de toegang tot de opslagdiensten voorbehouden is aan leveranciers 
die distributieklanten bevoorraden.  

 
- Een marktpartij stelt dat de TSO moet zorgen voor de basisflexibiliteit die onevenwichten mogelijk 

maakt binnen de dag en de bevrachters de mogelijkheid geeft zijn onevenwicht binnen de dag te 
beheren en zijn acties, om op het einde van de dag in evenwicht te zijn, te sturen. In dit opzicht is de 
ontkoppeling van flexibiliteitsdiensten en onderschrijving van afnamecapaciteit te vermijden.  

 
- De TSO dient de leidingbuffer bij voorkeur te gebruiken voor de flexibiliteit van de binnenlandse 

eindklant. De opslag van Loenhout kan aan hieraan worden toegevoegd door het prioriteitsrecht voor 
leveranciers met klanten verbonden aan het distributienet, bij de onderschrijving van opslagdiensten 
te behouden. Dit zou de huidige complexiteit voor het gebruik van Loenhout sterk reduceren en de 
het gebruik van de ondergrondse opslag bevorderen. Flexibiliteitsdiensten (leidingbuffer en 
eventuele opslagdiensten) moeten aan gereguleerd tarief gebaseerd op werkelijke kosten worden 
aangeboden. Het gebruik van leidingbuffer als flexibiliteitsdienst in de vorm van Virtual Storage moet 
aan een competitief tarief gebeuren rekening houdend met feit dat dit product beperkingen heeft 
inzake nominaties en onverbreekbaarheid en bijgevolg minder aantrekkelijk is dan ACIT/ADIT.  

 
- De TSO moet het de bevrachters mogelijk maken om bijkomende flexibiliteitsdiensten te 

onderschrijven en dit om de balanceringsrisico’s die direct gelinkt zijn aan het onvoorspelbaar 
gedrag van de afnemers (verschil tussen nominatie en toewijzing van aardgas op de afnamepunten) 
in te dekken zowel binnen de dag als op het einde van de dag. 

 
- Eén marktpartij wenst heel duidelijk te stellen tegenstander te zijn van de ontkoppeling van 

flexibiliteitsdiensten en afnamecapaciteit. 
 
- Onevenwichten die niet kunnen worden opgevangen met de flexibiliteitsdiensten aangeboden door 

de TSO moeten door de marktwerking worden opgevangen.  
 
- Een aantal marktpartijen stellen dat ex-post balanceringsdiensten optioneel kunnen worden 

voorzien. 
 
- Een aantal marktpartijen stellen dat het apart onderschrijven van capaciteit- en flexibiliteitsdiensten 

de bevrachter de mogelijkheid biedt zijn portfoilio te optimaliseren. Hierdoor worden de kosten voor 
flexibiliteit toegewezen aan degene die de flexibiliteitsdiensten aangeboden door de TSO gebruikt. 
De bevrachter zal voor het respecteren van zijn netevenwicht de keuze kunnen maken tussen de 
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verschillende diensten die hij daarvoor wenst aan te wenden: LNG, opslag, leveringscontracten, 
flexibiliteitsdiensten aangeboden door de TSO… 

 
 
 
Dagbalancering. 
 
 

- Heel wat marktpartijen zijn grote voorstander van dagbalancering met cash-out op einde van de dag 
en 1 balanceringszone waarbij er ook geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen H en L-gas. De 
netgebruikers krijgen voldoende tijd en mogelijkheid om hun evenwichtspositie bij te sturen en hun 
portfolio te optimaliseren wat bijdraagt tot de liquiditeit van de markt.  
 

- Een marktpartij stelt dat dagbalancering een verbetering kan zijn maar dit mag niet ten koste gaan 
van een vermindering van het aanbod van vaste capaciteit. Indien de invoering van dagbalancering 
bijkomende investeringen vereist dan moet er streng gewaakt worden over de impact daarvan op de 
tarieven van de vervoersdiensten. 

 
- Een marktpartij stelt dat het invoeren van dagbalancering geen aanleiding mag geven tot “gaming” 

ten nadele van de TSO en de andere netgebruikers.  
 
- Een bevachter is grote voorstander van dagbalancering maar stelt dat het nieuwe balanceersysteem 

zoals dat zal gebruikt worden door GTS (TSO Nederland) waarbij er pas tussengekomen wordt door 
de TSO als het globale netevenwicht in het gedrang komt in plaats van een dagelijkse cash-out, 
geen goed systeem is. Dit systeem geeft geen zekerheid aan de individuele bevrachter en maakt 
hem afhankelijk van het gedrag van de andere spelers op het vervoersnet.  

 
- Een andere marktpartij is dan wel weer voorstander van het Nederlandse systeem: de TSO voorziet 

een systeem van continue balancering en komt niet tussen tenzij de systeemintegriteit in het 
gedrang komt. Deze marktpartij prefereert dit systeem boven dagbalancering met vereffening op 
einde van de dag.  

 
- Nog een andere marktpartij is geen vragende partij voor dagbalancering. Uurbalancering maakt dat 

de bevrachter bewust blijft van de beperkingen van het vervoersnet. 
 
- Alle marktpartijen zijn het erover eens dat dagbalancering enkel mogelijk is mits het tijdig en 

herhaaldelijk ter beschikking stellen van de nodige informatie omtrent de individuele gasstromen van 
de shippers. België heeft snel heel sterk geïnvesteerd informatieverstrekking op uurbasis en is 
daarmee naast het Verenigd Koninkrijk het enige land dat klaar is om dagbalancering op basis van 
marktgericht balanceringssysteem in te voeren. Zonder degelijke informatieverstrekking is het 
invoeren van marktgericht balanceringsmodel op dagbasis niet mogelijk. België heeft op dit vlak een 
grote voorsprong en moet deze gebruiken om een aantrekkelijk vervoersmodel te implementeren.  

 
- De TSO verschaft de bevrachter op regelmatige basis informatie over zijn gasstromen aan de 

ingangspunten en bij de afnamepunten van zijn eindklanten die verbonden zijn aan het vervoersnet. 
Naast deze informatie geeft de TSO ook informatie over de positie van het netwerk: de TSO geeft 
informatie over de globale positie van het systeem. 

 
- De TSO zal de netgebruiker informatie verschaffen over zijn individueel netevenwicht en dat van het 

globale systeem. De informatie wordt met een zo hoog mogelijke frequentie gegeven, minstens op 
uurbasis en indien mogelijk in real time. Dit maakt het de netgebruiker mogelijk om zijn positie 
gedurende de dag bij te sturen. De TSO geeft informatie zo kort als mogelijk bij de realiteit van het 
moment over de positie van de bevrachters en de positie van het systeem. Zonder degelijke 
regelmatige informatie gedurende de dag is dagbalancering niet mogelijk. 

- De TSO verschaft de netgebruikers de informatrie die nodig is om hun evenwichtspositie te sturen 
op een efficiënte wijze. De netgebruikers hebben behoefte aan gebruiksvriendelijke online toegang 
tot informatie over: 
 

 Hun eigen evenwichtspositie op basis van “real time” informatie betreffende toevoer- en 
afnamestromen (meetgegevens en toewijzing van gas) en de gecumuleerde verschillen; 
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 De globale positie van het netwerk en de maximum en minimum limieten vanaf dewelke de TSO 
acties zal ondernemen; 

 Informatie omtrent de volumes en prijzen betreffende de transacties van de TSO voor het in 
evenwicht houden van het vervoersnet; 

 Betrouwbare informatie omtrent de afnames van profielklanten zowel real time als ex-post. De 
TSO zal daartoe nauw samenwerken met de DSO‟s die aan zijn vervoersnet zijn verbonden; 

 Na de balanceerperiode ontvangen de netgebruikers zo spoedig mogelijk een gedetailleerde 
afrekening van hun eventuele onbalansen en de daarbij horende kosten. 

 
- Hernominaties gedurende de gasdag worden gestimuleerd waarbij de reactietijd zo kort mogelijk 

wordt gehouden tot maximaal 30 minuten. 
 

- De procedures inzake nominaties en hernominaties en de toegang tot flexibiliteitsdiensten zijn 
zodanig ontworpen dat de netgebruiker op basis van de informatie verschaft door de TSO, zijn 
individueel netevenwicht kan sturen. Hernominaties moeten mogelijk zijn gedurende de ganse dag 
om de netgebruikers toe te laten hun evenwicht bij te sturen. Dit bevordert de liquiditeit van de 
within-day gasmarkt. De reactietijd van de TSO moet zo kort als enigszins mogelijk zijn.  

 
- Het balancerinsgsysteem maakt gebruik van bestaande standaardprocedures zoals bvb de CBP‟s 

van EASEE-GAS. Een gemeenschappelijke gasdag voor Europa is daarbij aangewezen.  
 
- De TSO houdt bij het opstellen van zijn balanceermodel rekening met de link tussen gas- en 

elektriciteitsmarkt. Nominaties en hernominaties in elektriciteits- en gasmarkt zijn op elkaar 
afgesteld. Als de elektriciteitsproductie aanleiding kan geven tot onvoorspelbare variaties in de vraag 
naar aardgas voorziet de TSO daartoe de nodige flexibiliteit om de overgang naar het nieuwe regime 
mogelijk te maken. 

 
- De afrekening van de onvenwichten op het einde van de balanceringsperiode gebeurt op basis van 

een marktmechanisme dat de markconforme kost van de balancering weerspiegelt. 
 
- Onevenwichten mogen geen aanleiding geven tot boetes. Enkel de veroorzaakte kosten mogen 

worden doorgerekend aan de bevrachter en/of eindklant. 
 
- Wanneer de bevrachter zijn onderschreven CIT overschrijdt en het globale systeem is in evenwicht 

(binnen bepaalde vooropgestelde grenzen) dan mag de TSO de bevrachter geen penaliteiten 
opleggen. 

 
- Een marktpartij stelt dat het gebruik van toleranties moet worden vermeden. Marktpartijen moeten 

enkel kosten dragen die door de TSO werkelijk worden gemaakt om het systeem in evenwicht te 
houden. Er mogen geen onnodige penaliteiten worden opgelegd.  

 
 

- Bevrachters die het globale netevenwicht ondersteunen moeten daarvoor worden beloond terwijl 
bevrachters die het globale netevenwicht in gevaar brengen moeten worden gepenaliseerd.  

 
- Aardgas dat door de TSO dient te worden ingekocht om het globale systeem in evenwicht te houden 

dient te worden betrokken bij marktpartijen en dit zoveel als mogelijk op de korte termijnmarkt of op 
een biedprijsladder. 

 
- De kosten van de TSO voor de balancering van het netwerk moeten volledig worden gedragen door 

de bevrachters die deze kosten veroorzaken. Zowel tekorten als overschotten die de TSO door zijn 
balanceringacties realiseert en die niet individueel kunnen worden toegewezen, moeten op 
maandbasis worden verdeeld over de individuele bevrachters die gebruik maken van het systeem en 
dit op basis van de som van hun fysieke toevoer- en afnamestromen.  

 
- De TSO moet aangespoord worden om deze kosten efficiënt te beheren: de balanceringskosten als 

gevolg van aankoop van balanceringsgas moet zich steeds binnen een welbepaalde marge boven 
de groothandelsprijs bevinden. Indien de TSO deze marge niet respecteert mag hij deze kosten niet 
doorrekenen aan de bevrachters. Indien de TSO de marge wel respecteert dan moet hij daarvoor 
worden beloond. 
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- Een marktpartij stelt voor wat betreft de cash-out prijs volgende principes voorop: 

 

 Cash-out prijs moet asymmetrisch zijn om de bevrachters de nodige stimulans te geven het 
netevenwicht te respecteren; 

 Cash-out prijs moet gebaseerd zijn op marginale kost: marginale aankoopprijs (hoogste prijs) en 
marginale verkoopprijs (laagste prijs) van de TSO; 

 Bevrachters die een tekort hebben zullen de marginale aankoopprijs betalen, bevrachters die 
teveel gas hebben zullen marginale verkoopprijs ontvangen; 

 Indien de TSO geen actie hoeft te ondernemen dan wordt de standaard marginale prijs 
verkoopprijs bepaald door de gemiddelde systeemprijs (= gemiddelde prijs van alle verkoop- en 
aankoopacties) +/- 10tot 15%. Indien er geen acties werden geregistreerd binnen de dag dan kijkt 
men naar de acties van de dag voordien. 
 

- De TSO koopt en verkoopt aardgas voor de balancering van het vervoersnet op de within-day 
gasmarkt die tevens door de netgebruikers kan worden gebruikt voor het bijsturen van hun 
individuele positie gedurende de dag. De TSO zorgt ervoor dat de kosten voor het in evenwicht 
houden van zijn vervoersnet zo laag mogelijk zijn. Een incentive systeem kan daarbij gebruikt 
worden. 

 
- Een andere marktpartij stelt dat dagbalancering met cash-out van de onbalansen op einde van de 

dag zo opgevat dient te zijn dat het de netgebruikers aanspoort om het globale evenwicht van het 
vervoersnet te ondersteunen. De bevrachter die de onevenwichten veroorzaakt zal de kosten 
dragen. De bevrachters die bijdragen tot het netevenwicht kunnen daarvoor worden beloond. 

 
- Een marktpartij stelt dat de tarieven voor de onevenwichten bij voorkeur gebaseerd zijn op de 

marginale prijs van lokale spot- of balanceringsmarkt. Indien de TSO geen beroep kan doen op de 
within-day gasmarkt, moet deze in overleg met de marktspelers een alternatief systeem uitwerken 
dat de kosten voor het behoud van het netevenwicht zo laag mogelijk houdt.  

 
- De TSO stelt duidelijke en gedetailleerde procedures op met betrekking tot de wijze en het tijdstip 

waarop de netgebruikers zullen gefactureerd worden voor hun onevenwichten. Deze procedure en 
de daarbij gehanteerde tarieven moeten door de regulator worden goedgekeurd na consultatie van 
de marktspelers.  

 
 
 

Tot stand komen van één balanceringszone. 
 

 
- Alle marktpartijen stellen dat de samenvoeging van de balanceringszones de toegang tot de 

Belgische aardgasmarkt voor nieuwkomers faciliteren. Zowel het operationeel beheer als de 
onderschrijving van vervoersdienten zal hierdoor sterk vereenvoudigd worden. De TSO moet zijn 
multi-bap systeem omvormen tot een systeem met 1 balanceringszone. Het samenvoegen van de 
bestaande balanceringszones is van cruciaal belang voor de verdere ontwikkeling van de Belgische 
aardgasmarkt. Ook voor balancering mag er geen onderscheid worden gemaakt tussen doorvoer en 
binnenlands vervoer. 

 
- Een groot aantal marktpartijen is voorstander van de samenvoeging van de L en H-gas zone. Dit zal 

de toegang tot de eindklanten in de L-gaszone makkelijker maken. De samenvoeging van H en L-
gas zones is reeds een feit in Nederland en wordt sterk overwogen in Frankrijk. België mag deze 
kans niet laten liggen. Kwaliteitsconversie is een systeemdienst aangeboden door de TSO waarvan 
de kosten gesocialiseerd moeten worden. 

 
- Vergeleken met Nederland, Frankrijk en Duitsland is het onbegrijpelijk dat België nog 4 

balanceringszones heeft. Op termijn moet voor een aantal marktpartijen worden onderzocht of het 
niet aangewezen is om de balanceringszone Nederland, België en Frankrijk samen te voegen. 
Balanceringszones moeten zo groot als mogelijk zijn en waar mogelijk moeten naburige TSO in 
overleg met de regulatoren beslissen om balanceringszones samen te voegen. 
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- De creatie van één enkele balanceringszone voor België is nodig indien men een liquide en flexibele 
gasmarkt wil ontwikkelen door middel van een virtuele hub die dan ook gebruikt kan worden door de 
netgebruikers voor hun behoeften voor wat betreft hun individueel netevenwicht en door de TSO 
voor wat betreft het globaal evenwicht van het vervoersnet. 

 
- Het samenvoegen van de 3 balanceringszones voor H-gas tot 1 zone is een belangrijke stap vooruit 

in het verder vereenvoudigen van de toegang tot de Belgische aardgasmarkt. Deze marktpartij is 
voorstander van twee balanceringszone: één voor L-gas en één voor H-gas. 

 
- De implementatie van één balanceringszone moet zorgvuldig worden bestudeerd. Een degelijke 

kosten-baten analyse is vereist en de eventuele impact op de tarieven van de vervoersdiensten moet 
tot een minimum worden beperkt. 
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3.4 Afnamecapaciteit op GOS voor SLP-klanten 
 
 
3.4.1 Voorstel van basisprincipes: 
 
- Bepalen van de hoeveelheid afnamecapaciteit op GOS voor SLP-klanten door de beheerder van het 

aardgasvervoersnet op basis van de criteria betreffende bevoorradingszekerheid (-11°Ceq en 
andere) in overleg met de distributienetbeheerders; 

 
- Toewijzen van de afnamecapaciteit op GOS voor SLP-klanten door de beheerder van het 

aardgasvervoersnet aan de bevrachters op basis van hun klantenportfolio met periodieke evaluatie; 
 
- Nominaties op GOS voor SLP-klanten door de beheerder van het aardgasvervoersnet. 

 
 
3.4.2 Reactie marktpartijen: VERTROUWELIJK 
 
 
 
 

 
3.4.3 Commentaar en bedenkingen van de marktpartijen bij de door CREG voorgestelde 

basisprincipes (tekst voor niet-vertrouwelijk verslag) 
 

 
Bepalen van de hoeveelheid afnamecapaciteit op GOS voor SLP-klanten door de beheerder 
van het aardgasvervoersnet op basis van de criteria betreffende bevoorradingszekerheid (-
11°Ceq en andere) in overleg met de distributienetbeheerders. 

 
 
Toewijzen van de afnamecapaciteit op GOS voor SLP-klanten door de beheerder van het 
aardgasvervoersnet aan de bevrachters op basis van hun klantenportfolio met periodieke 
evaluatie. 

 
- Bijna alle marktpartijen ondersteunen deze principes. De capaciteiten op GOS kunnen automatisch 

worden toegewezen op basis van portfolio van de bevrachter en/of de leverancier. Deze worden op 
regelmatige basis aangepast naar boven of beneden in functie van de evolutie van het 
klantenportfolio. 

 
- De TSO moet in nauwe samenwerking met DSO de hoeveelheid capaciteit bepalen op GOS voor 

SLP-klanten en deze op maandbasis toewijzen aan de bevrachter op basis van zijn klantenportfolio. 
Als een eindklant verandert van leverancier verhuist deze capaciteit op GOS automatisch mee met 
de klant.  

 
- Het standaardprofiel in combinatie met het jaarverbruik en de temperatuur zijn voor de TSO de data 

die hij moet gebruiken om de gasstromen te sturen. 
 
- Een aantal marktpartijen gaan nog een stap verder: ideaal zou zijn dat de TSO in samenspraak met 

de DNB alle afnamecapaciteit voor SLP-klanten op de verschillende GOS berekent en dan 
geaggregeerd toewijst. Hetzelfde principe kan dan ook worden gebruikt voor de toewijzing van gas. 
Door de aggregatie neemt de nauwkeurigheid toe. 

 
- Eén marktpartij wenst dat de onderschrijving van afnamecapaciteit op GOS voor SLP-klanten een 

zaak van de bevrachter blijft. Het is de verantwoordelijkeheid van de bevrachter om voldoende 
capaciteit te reseveren rekening houdend met eventuele extreme omstandigheden die zich 
statistisch om de zoveel jaar kunnen voordoen. Bovendien biedt de bevrachter/leverancier 
onderbeekbare leveningscontracten aan zodat de globale vraag naar capaciteit kan beperkt worden 
wat op zijn beurt overinvesteringen kan vermijden. De procedure voor de onderschrijving van 
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afnamecapaciteit op GOS voor SLP-klanten moet evenwel eenvoudiger en sneller dan tot op heden 
het geval is. 

 
 

Nominaties op GOS voor SLP-klanten door de beheerder van het aardgasvervoersnet. 

 
 
- Bijna alle marktpartijen die deelnamen aan de consultatie ondersteunen dit principe. Als de 

nominaties door de TSO worden gedaan dan kan de bevrachter geen kosten voor onevenwichten 
worden aangerekend. 

 
- Eén marktpartij kent het Belgische systeem voor bevoorrading van eindklanten op distributieniveau 

niet maar verwijst naar wat in Frankrijk gebeurt waar de capaciteit op de GOS automatisch wordt 
berekend en toegewezen op basis van de klantenportfolio van de bevrachter. De sturing van de 
nominaties kan sterk worden verbeterd op basis van de historische en recente informatie van het 
globale afnamepatroon waarover de TSO beschikt. 

 
- Een andere marktpartij stelt dat nominaties voor SLP eindklanten niet nodig zijn. 
 
- De marktpartij die stelde dat de onderschrijving van afnamecapaciteit op GOS voor SLP-klanten een 

zaak van de bevrachter blijft. Aangezien de bevrachter verantwoordelijk is voor de sturing en het 
beheer van zijn portfolio, is het ook de bevrachter die de afname moet inschatten en deze informatie 
zal aanwenden om via nominaties het evenwicht van zijn gasportfolio te beheren.  
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3.5 Afnamecapaciteit telegemeten eindafnemers 
 
 
3.5.1 Voorstel van basisprincipes: 
 
 
- Eindafnemer is eigenaar van de afnamecapaciteit op zijn afnamepunt (voor telegemeten eindklant 

op distributienet is dit de capaciteit op de hem door de distributiebeheerder aangeduide GOS); 
 
- Eindafnemer bepaalt, reserveert en betaalt voor deze afnamecapaciteit samen met andere diensten 

(druk, kwaliteit…) geleverd door de beheerder van het aardgasvervoersnet; 
 
- Eindafnemer wijst deze capaciteit toe aan de door hem gekozen bevrachter. 
 
 
3.5.2 Reactie marktpartijen: VERTROUWELIJK 
 
 
 
 
3.5.3 Commentaar en bedenkingen van de marktpartijen bij de door CREG voorgestelde 

basisprincipes (tekst voor niet-vertrouwelijk verslag) 
 
 

Eindafnemer is eigenaar van de afnamecapaciteit op zijn afnamepunt (voor telegemeten 
eindklant op distributienet is dit de capaciteit op de hem door de distributiebeheerder 
aangeduide GOS). 

 
 

Eindafnemer bepaalt, reserveert en betaalt voor deze afnamecapaciteit samen met andere 
diensten (druk, kwaliteit…) geleverd door de beheerder van het aardgasvervoersnet. 

 
 
- Bijna alle deelnemers aan de consultatie ondersteunen deze principes . Ze voegen eraan toe dat 

deze regels moeten toelaten dat meerdere bevrachters de afnamecapaciteit van de eindklant 
gebruiken.  

 
- In het huidige systeem is het voor de eindklant moeilijk om de gepaste afnamecapaciteit en de 

bijhorende diensten (RF, ARF) te bepalen. Indien de eindklant eigenaar wordt van zijn 
afnamecapaciteit dan is het aangewezen dat de op het afnamepunt aangeboden vervoersdiensten 
worden vereenvoudigd.  

 
- De TSO is verantwoordelijk voor wat er met het aardgas gebeurd op zijn netwerk. De TSO is 

bijgevolg verantwoordelijk voor de druk en de kwaliteit op het afnamepunt. De bevrachter levert 
aardgas dat voldoet aan de specificaties inzake druk en kwaliteit op het ingangspunt en is in geen 
geval verantwoordelijk voor wat er nadien gebeurt op het net. 

 
- De afnamecapaciteit van eindklanten verbonden aan het vervoersnet wordt gecontracteerd en 

betaald door de eindklant. De TSO sluit met de eindklant een aansluitingscontract dat daartoe de 
nodige bepalingen bevat. 

 
- Een marktpartij stelt dat de toewijzing van afnamecapaciteit aan de eindafnemer geen verplichting 

hoeft te zijn. Indien de eindklant dat wenst moet het mogelijk zijn dat de bevrachter de 
afnamecapaciteit reserveert.  

 
- Een andere marktpartij wenst dat de onderschrijving van afnamecapaciteit een zaak van de 

bevrachter blijft en dit in overleg met de eindklant. 
 

 



NIET VERTROUWELIJKE VERSIE  29/45 

 

- Een marktpartij merkt verder op dat voor wat betreft de afnamecapaciteit op de grenspunten 
dezelfde principes moeten gelden als deze die van toepassing zijn voor de ingangspunten.  

 
 

De eindafnemer wijst deze capaciteit toe aan de door hem gekozen bevrachter. 
 
 

- Dit principe worden ondersteund door alle marktpartijen die deelnamen aan de consultatie met 
uitzondering van de marktpartij die wenst dat de onderschrijving van afnamecapaciteit een zaak van 
de bevrachter blijft. 

 
- De eindklant kan de capaciteit (van het virtuele verhandelingspunt tot afnamepunt) toekennen aan 

zijn bevrachter. Een aantal marktpartijen wensen dat deze capaciteit door de eindklant zelf kan 
worden beheerd in directe relatie met de TSO. 

 
- Een marktpartij stelt dat de bevrachter niet steeds de leverancier zal zijn. In dat geval kan de 

eindklant zijn afnamecapaciteit toewijzen aan de leverancier i.p.v. aan de bevrachter. 
 
- Een marktpartij stelt dat de eindklant eigenaar van zijn afnamecapaciteit is en dat het bovendien 

moet het mogelijk zijn dat de eindklant zelf bevrachter wordt. Daartoe moet er nagedacht worden 
over een aangepast en vereenvoudigd statuut waarbij: 
 

 de voorwaarde om in het bezit te zijn van een leveringsvergunning niet langer wordt gesteld bvb 
zolang de eindverbruiker enkel zijn eigen sites wenst te bevoorraden; 

 gekeken wordt hoe de administratieve en financiële verplichtingen kunnen worden beperkt. 
 
- De eindklant moet de mogelijkheid hebben om zijn verschillende sites samen te brengen (pooling) 

en om met verschillende leveranciers/bevrachters te werken die deze sites bevoorraden. In dit kader 
moet bekeken worden of de TSO niet kan zorgen voor aangepaste flexibiliteitsdiensten en/of instaan 
voor het netevenwicht. 

 
- Als de eindklant de rol van de bevrachter overneemt, dan moet hem ook de nodige informatie over 

zijn ingaande en uitgaande gasstromen worden gestuurd. 
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3.6 Virtueel verhandelingspunt voor aardgas 
 
 
3.6.1 Voorstel van basisprincipes: 
 
 
- Loskoppeling van entry (toegang tot vervoersnet voor de bevrachter) en exit (afname door de 

eindafnemer) vereist een virtueel punt van overdracht van aardgas op het vervoersnet; 
 
- Virtueel verhandelingspunt voor aardgas op het vervoersnet maakt verhandeling van aardgas 

mogelijk tussen bevrachters, tussen bevrachters en afnemers en tussen afnemers onderling; 
 
- Virtueel verhandelingspunt kan tevens worden gebruikt voor balanceringsdoeleinden. 
 
 
 
3.6.2 Reactie marktpartijen: VERTROUWELIJK 
 
 

 
 
 

3.6.3 Commentaar en bedenkingen van de marktpartijen bij de door CREG voorgestelde 
basisprincipes (tekst voor niet-vertrouwelijk verslag) 

 
 
 
Loskoppeling van entry (toegang tot vervoersnet voor de bevrachter) en exit (afname door de 
eindafnemer) vereist een virtueel punt van overdracht van aardgas op het vervoersnet. 
 
 

 
- De meeste deelnemers aan de consultatie stellen dat de creatie van een virtuele handelsplaats een 

belangrijke voorwaarde is en een sleutelelement voor het goed functioneren van de aardgasmarkt. 
Daartoe moet er aan volgende randvoorwaarden zijn voldaan: 
 

 de invoering van een entry/exit systeem; 

 geen onderscheid tussen doorvoer en binnenlands vervoer; 

 transparante en eenvoudige toewijzingsregels; 

 de creatie van één balanceringszone en het gebruik van een dagbalanceringssysteem; 

 de afnamecapaciteit is eigendom van de eindklant.  
 

- De creatie van een virtuele handelsplaats zal van België een aantrekkelijke markt maken die 
eenvoudig toegankelijk is met directe toegang voor de eindafnemers. De huidige beperkingen van 
het vervoersmodel maken dat de handel in hoofdzakelijk aardgas beperkt blijft tot bilaterale handel 
(OTC) tussen historische spelers. Vergeleken met andere Europese landen is de Belgische markt 
niet aantrekkelijk voor nieuwkomers. Het huidige vervoersmodel belemmert de ontwikkeling van 
aantrekkelijke en geavanceerde, al dan niet financiële producten, die het risicobeheer van 
aardgasportfolio’s mogelijk maakt.  

 
- Een aantal marktpartijen stelt dat de regulering ervoor zal moeten zorgen dat een virtueel 

verhandelingspunt voor aardgas mogelijk wordt. Van zodra de randvoorwaarden zijn vervuld zal de 
markt hierop inspelen en de producten genereren die nodig zijn. De randvoorwaarden zijn: 
 

 ontkoppeld entry/exitsysteem; 

 dagbalancering; 

 1 enkele balanceringszone. 
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- Een marktpartij stelt dat een fysieke hub een marktprijs genereert die niet representatief is voor de 

markt. Bovendien is een fysieke hub beperkt in liquiditeit en volledig afhankelijk van de marktspelers 
op de toevoerleidingen. Een virtuele hub is dus zeker te verkiezen. Bovendien is een virtuele hub 
makkelijk toegankelijk voor eindafnemers. De eindafnemer die dat wenst krijgt toegang tot een 
platform waar verschillende marktpartijen aanwezig zijn die op hun beurt verschillende diensten 
kunnen aanbieden: aankoop en verkoop van aardgas, flexibiliteitsdiensten, tijdelijke opslag van 
surplusgas…  
 

- Een andere marktpartij treedt dit standpunt bij stelt dat de ervaring aantoont: 
 

 dat de liquiditeit op een fysieke hub beperkt is door de fysische beperkingen van de toevoer; 

 het marktoverwicht geconcentreerd zit bij een beperkt aantal spelers die de toegang tot de 
fysieke hub controleren; 

 het minste onderhoud op één van de toevoerleidingen aanleiding geeft tot disproportionele 
prijsschommelingen.  
 

- Een aantal marktpartijen zijn voorstander van de ontwikkeling van een virtueel overdrachtspunt voor 
aardgas naar analogie van de Nederlandse TTF. De introductie van een virtueel verhandelingspunt 
(VTP) als gevolg van het invoeren van een nieuw vervoersmodel en de overgang naar een entry/exit 
systeem is een sleutelelement voor de toegang tot de Belgische aardgasmarkt. De huidige 
Zeebrugge hub is een fysieke hub met de daaraan verbonden beperkingen. Deze hub is de facto 
een satelliethub van de NBP en de toegang tot en de bereikbaarheid van deze hub is te complex. 
 

- Een aantal marktpartijen zijn voorstander van een virtueel overdrachtspunt ter vervanging van de 
fysieke Zeebrugge hub. De virtuele hub valt best samen met de reeds bestaande fysieke hub van 
Zeebrugge. 

 
- Een aantal marktpartijen stellen dat de Zeebrugge hub moet worden gekoppeld met de binnenlandse 

markt om zo een echte handelsplaats te worden.  
 
- Nog andere marktpartijen stellen dat het ontkoppelen van ingangs- en afnamecapaciteit kan worden 

bereikt door ze te verbinden via een hub. Het maakt daarbij niet uit of deze hub fysisch dan wel 
virtueel is. 

 
- Een aantal marktpartijen stellen dat de impact van het ontkoppelen van ingangs- en 

afnamecapaciteit en de creatie van een virtueel verhandelingspunt tussenin, op bestaande 
leveringscontracten miniem moet zijn. Het principe van sanctity of contracts is essentieel voor een 
stabiel regulatoir regime en ter garantie van de investeringen van de TSO en de lange termijn 
bevoorradingszekerheid voor de eindafnemers. 

 
- Een marktpartij stelt dat het ontkoppelen van ingangs- en afnamecapaciteit niet noodzakelijk hoeft 

samen te gaan met de creatie van een virtueel overdrachtspunt. Het ontkoppelen van ingangs- en 
afnamecapaciteit zal het verhandelen en/of de overdracht van aardgas mogelijk maken op drie 
plaatsen: 
 

 op het ingangspunt: handel op de flens; 

 op de HUB via een gestructureerd en liquide handelsplatform: de Hub kan virtueel (TTF, NGC, 
PEG…) of fysiek (Zeebrugge) zijn; 

 op het afnamepunt door verkoop aan de eindklant. 
 

- De kost voor de ontwikkeling en het operationeel houden van dit VTP wordt bij voorkeur 
meegenomen in de transportkost of toegewezen aan de marktpartijen op basis van een vaste 
vergoeding en dus niet op basis van verhandelde volumes. 
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Virtueel verhandelingspunt voor aardgas op het vervoersnet maakt verhandeling van aardgas 
mogelijk tussen bevrachters, tussen bevrachters en afnemers en tussen afnemers onderling. 
 
 

- Het virtuele verhandelingspunt voor aardgas is de plaats waar de bevrachters, de leveranciers, de 
tussenpersonen en de eindklanten elkaar vinden. In het huidige vervoersmodel is dit op het 
aardgasvervoersnet niet mogelijk. Dit is volgens een aantal marktpartijen een zeer ernstige 
beperking voor de verdere ontwikkeling van de aardgasmarkt in België en hypothekeerd de rol van 
België als draaischijf in Europa. 
 

- De toegang tot de markten (OTC, Spotmarkt, Hub) voor eindklanten is moeilijk bij gebrek aan 
informatie en transparantie. Meer specifiek is de werking van de hub in Zeebrugge weinig 
transparant voor niet-leden. Een aantal marktpartijen dringen aan op toezicht door de regulator en 
vragen de invoering van een soepeler regime dat van toepassing moet worden voor de intrede van 
niet-bevrachters op de spotmarkt.  

 
- Verdere marktintegratie met naburige landen (bvb met Nederland) dringt zich op en zal ervoor 

zorgen dat de virtuele hub op langere termijn leefbaar en liquide blijft. Deze marktintegratie kan 
volgens een aantal marktpartijen door fusie, samenwerkingsakkoorden, beheer van de netwerken 
als één geheel, inter-tso samenwerking. Van zodra de virtuele hub en het ontkoppelde entry/exit 
model operationeel is, moet dit verhandelingspunt worden gelinkt met naburige hubs door middel 
van gezamenlijk aanbod door de naburige TSO’s van gecombineerde en/of gebundelde 
vervoersdiensten. 

 
- Een groot aantal marktpartijen stellen dat voor de verhandeling van aardgas geen enkele beperking 

mag worden opgelegd aan de marktspelers voor wat betreft de keuze van de marktplaats: de 
marktspelers hebben de vrije keuze en de verdere evolutie van de marktomstandigheden en 
omgevingsfactoren zullen bepalen welk(e) punt(en) de voorkeur zullen krijgen. De keuze van één 
en/of meerdere plaatsen voor verhandeling van aardgas zal in lijn zijn met het businessmodel en 
risicoprofiel van een welbepaalde marktspeler. Beperkingen zullen er enkel toe leiden dat bepaalde 
marktspelers niet actief worden op de gasmarkt. 

 
 

 
 
Virtueel verhandelingspunt kan tevens worden gebruikt voor balanceringsdoeleinden. 
 
 

- Een aantal marktpartijen stellen dat de huidige hub van Zeebrugge moeilijk toegankelijk is, zelfs voor 
marktpartijen met een ruime ervaring in het verhandelen van aardgas. Bovendien is de Zeebrugge 
hub zo goed als ontoegankelijk voor de Belgische eindafnemers. De Zeebrugge hub is bijgevolg 
ongeschikt voor balancering van het vervoersnet. De huidige onderschrijvingsprocedure 
(matchingregel, duur van de procedure…) voor vervoersdiensten maakt spothandel voor 
nieuwkomers, traders onaantrekkelijk en voor marktpartijen die niet over doorvoercapaciteit 
beschikken zelfs onmogelijk. 

 
- De introductie van een virtueel verhandelingspunt geeft de bevrachter de mogelijkheid om deze 

markt ook te gebruiken voor het balanceren van zijn portfolio. Alle marktpartijen stellen dat het 
virtuele verhandelingspunt zowel voor aardgashandel (korte, middellange en lange termijn) als voor 
balancering (binnen de dag) moet kunnen worden aangewend. 
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3.7 Andere aandachtspunten 
 
 
3.7.1 Bijkomende aandachtspunten marktpartijen: VERTROUWELIJK 
 
 
 
 
3.7.2 Commentaar en bedenkingen van de marktpartijen bij de door CREG voorgestelde 

basisprincipes (tekst voor niet-vertrouwelijk verslag) 
 
 
- Een aantal marktpartijen stellen dat elk vervoersmodel moet uitgaan van de behoeften van de 

gasmarkt. Het vervoersmodel moet de basis zijn van een goed functionerende markt en een garantie 
voor de bevoorradingszekerheid. Aardgas moet een competitieve brandstof zijn en blijven. Bij de 
ontwikkeling van het Belgische vervoersmodel mag de Europese context, meer bepaald de 
Framework Guidelines en de Network Codes die momenteel ontwikkeld worden op Europees 
niveau, niet uit het oog worden verloren. 
 

- Een aantal marktpartijen vinden dat de maatregelen die worden voorgesteld in de gedragscode zo 
snel als mogelijk worden ingevoerd. De TSO dient zo snel als mogelijk te starten met de uitwerking 
van de standaardcontracten, het toegangsreglement en het aardgasvervoersprogramma. Deze 
documenten dienen op een heldere wijze ter consultatie aan de netgebruikers worden voorgelegd. 
Deze documenten dienen te zijn gebaseerd op de nieuwe basisprincipes vermeld in de 
consultatienota van de CREG. Dit laatste was ruim onvoldoende het geval bij de raadpleging van de 
vervoerscontracten door Fluxys in augustus 2010.  

 
- De TSO past zijn vervoersmodel aan in overleg met de netgebruikers die hij op regelmatige wijze 

consulteert en dit onder meer over standaardcontracten, toegangsreglementen, dienstenaanbod, 
informatieverstrekking…Momenteel is het overleg zo goed als onbestaande en niet gestructureerd. 
Bijna alle marktpartijen die deelnamen aan de consultatie stellen dat de TSO het overleg met de 
marktpartijen moet structureren. De regulator moet hierbij de leiding nemen. 

 
- De regulator moet de TSO verplichten het consultatieproces gestructureerd te organiseren. Dit 

consultatieproces bevat op zijn minst volgende stappen: 
 

 een beschrijving van het probleem en de reden van de consultatie; 

 het voorstel van oplossing van de TSO en een duidelijk consultatiedocument; 

 een consultatieperiode van minstens 4 weken; 

 een consultatierapport van de TSO waarbij hij duidelijk uitlegt waarom er al dan niet rekening 
werd gehouden met de reactie van de netgebruikers en dit voorafgaandelijk aan de voorlegging 
ter goedkeuring van, dit document aan de regulator; 

 actieve monitoring van het consultatieproces door de regulator. 
 

- De implementatie van een gestructureerd consultatieproces garandeert de TSO een duidelijk zicht 
op de behoeften en de wensen van de marktspelers en voorkomt nodeloos overleg en dubbel werk 
voor de netgebruikers en de TSO. De TSO moet zo snel als mogelijk een overlegstructuur oprichten 
(users group) waarbinnen de eindgebruikers hun rol kunnen spelen.  
 

- De TSO moet een transparante, gestructureerde en continue dialoog uitbouwen met de 
verschillende marktpartijen en deze actief betrekken bij het beslissingsproces zoals dit bvb in 
Nederland gebeurt via het Gebruikersoverleg Energienetten. Dit wil zeggen dat alle betrokken 
partijen punten op de agenda kunnen zetten en de input van de marktpartijen en de reactie van de 
TSO hierop wordt transparant gecommuniceerd aan de marktpartijen en de regulator. 

 
- Een aantal onderwerpen die prioritair binnen deze overlegstructuur moeten worden aangepakt, zijn 

volgens een aantal marktpartijen: 
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 de invoering van een nieuw vervoersmodel; 

 de nieuwe standaardcontracten; 

 het aanbod van nieuwe diensten en hun tarieven; 

 een evaluatie van de bestaande toewijzingsregels; 

 de impact van de gedragscode; 

 de transparantieregels;  

 de recente Europese regelgeving inzake bevoorradingszekerheid (SOS); 
 

- Naast concrete punten die een directe impact hebben op het goed functioneren van de gasmarkt 
moet volgens een aantal marktpartijen de overlegstructuur een forum zijn waar de marktpartijen 
samen met de TSO van gedachten kunnen wisselen over strategische punten: 
 

 de positie van België en de internationale gasmarkten; 

 de positie van Fluxys tov de Europese ontwikkelingen en de implementatie van de Europese 
regelgeving; 

 de strategie van de TSO op middellange en lange termijn. 
 
- Een groot aantal marktpartijen vragen dat de TSO zorgt voor een eenvoudig en klantvriendelijk 

systeem dat via internet de afhandeling toelaat van alle administratieve procedures en dit op een 
snelle, milieuvriendelijke, eenvoudig en klantvriendelijke wijze (bvb ISIS). Van de TSO wordt 
verwacht dat hij voorziet in een up to date systeem van voorspellingen van dagverbruiken per type 
klant (elektrische centrales, industrie, SLP-klanten).  

 
- Een aantal marktpartijen vragen dat de lijst met afnamepunten en de daarmee verbonden 

eindklanten door de TSO wordt gepubliceerd samen met de daarbijhorende gegevens inzake druk, 
kwaliteit en piekcapaciteit. Het niet publiceren van deze lijst is een discriminatie t.o.v. de 
nieuwkomers aangezien de historische spelers wel over deze gegevens beschikken. Het opvragen 
van individuele gegevens bij de TSO is tijdrovend en is voor nieuwkomers een hinderpaal bij het 
opstellen van businessplannen en marketingcampagnes.  

 
- Om onderschrijving, nominatie en toewijzing eenvoudiger te maken is het volgens de meeste 

deelnemers aan de consultatie aangewezen om van volume-eenheid (m³/h) over te schakelen naar 
energie-eenheid (kWh/h of MWh/h). 

 
- Een aantal marktpartijen vraagt dat de TSO het nominatiesysteem aanpast en de duur beperkt voor 

aanpassing van nominaties op Loenhout, LNG-terminal, transfo’s …en dit tot een absoluut minimum. 
In principe moeten alle hernominaties voor deze punten direct van toepassing zijn.  

 
- De opslagdiensten moeten volgens een groot aantal marktpartijen aan de bevrachters worden 

aangeboden op een transparante en niet-discriminerende wijze en niet exclusief en prioritair 
gereserveerd voor de residentiële markt. De behoeften van beide markten, industrie en gezinnen, 
zijn fundamenteel verschillend: kortetermijn versus seizoenopslag. De TSO moet hierop inspelen en 
zijn dienstenaanbod aanpassen. 

 
- Noodzakelijk als men werkt met één balanceringszone is het opheffen van het verschil tussen H-gas 

en L-gas. Bijna alle marktpartijen stellen dat de TSO deze taak op zich neemt en dit door 
kwaliteitsconversie en/of aankoop van diensten bij leveranciers en/of het sluiten van akkoorden met 
naburige TSO.  

 
- Een aantal marktpartijen stellen dat de kosten voor de integratie best worden gedekt door de 

transporttarieven. De integratie van de L-gas en de H-gas markt door de TSO waarbij de kost van de 
kwaliteitsconversie en/of de daartoe benodigde andere diensten gesocialiseerd worden, is een stap 
in de goede richting en zal de marktwerking bevorderen. Doel van deze integratie is de toegang tot 
de L-gas markt te bevorderen.  

 
- Een aantal marktpartijen vinden dat de kosten voor de integratie van L en H-gas zone door de TSO 

worden toegewezen aan de eindklanten van het segment van de markt dat hier voordeel bij heeft 
door ze te integreren in het tarief voor de afnamecapaciteit van eindklanten in de L-gas markt. 
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- Voor wat betreft de problematiek verbonden aan L-gas stellen een aantal marktpartijen dat: 

 

 de conversie van eindklanten in de L-gaszone naar H-gas is op lange termijn onvermijdelijk; 

 deze conversie prioritair moet gebeuren voor de industrie en de elektrische centrales verbonden 
aan het L-gasnet; 

 de conversie op een kostenefficiënte wijze moet worden doorgevoerd. 
 

De integratie van de H-gas zone met de L-gas zone zal de nood en de druk om de L-gas zone te 
converteren, proces dat wellicht heel veel geld gaat kosten, doen afnemen.  

 
- De TSO moet in overleg met de naburige betrokken TSO de kwaliteitsproblemen op de grenspunten 

oplossen. Meer bepaald de problematiek inzake de Wobbe-index op het interconnectiepunt 
Zeeplatform (België/Verenigd Koninkrijk) en de eventuele toekomstige problemen inzake odorisatie 
op het interconnectiepunt Blaregnies (België/ Frankrijk). 
 

- Een aantal marktpartijen stellen dat het samenvoegen van de zone België met de zone Nederland 
moet worden overwogen gezien de complementariteit, de mogelijk synergiên en de daarbij horende 
voordelen voor de netgebruikers. 

 
- Een marktpartij dringt verder ook aan op maatregelen die de transparantie van de marktwerking en 

de prijsvorming op de groothandelsmarkt kunnen bevorderen: 
 

 het bestaan van 1 enkel contract voor transport en levering maakt het vrijwel onmogelijk het 

verband tussen kosten en doorgerekende prijzen na te gaan; 

 er is geen duidelijk beeld van de reële kost van de flexibiliteit;  

 shippers kunnen voor- of nadelen ondervinden van de grootte en verscheidenheid van hun 

klantenportfolio;  

 take-or-pay- en/of take-or-sell-clausules worden als zeer storend ervaren, evenals oil-linked-

contracten;  

 het is vaak onduidelijk of congesties fysiek dan wel contractueel van aard zijn;  

 de werking van de hub in Zeebrugge is weinig transparant voor niet-leden; 

  er is noodzaak aan toezicht door de regulator en een soepeler regime voor deelname voor niet-

shippers aan de spotmarkt;  

 terwijl multi-sitecontracten mogelijk zijn, is het onduidelijk in welke mate het portfolio-voordeel 

ten goede komt aan de afnemer;  

 multi-suppliercontracten worden maar mondjesmaat toegestaan door Fluxys en de leveranciers; 

 stockage moet ook waar mogelijk ook voor industriële verbruikers toegankelijk zijn. Ze hebben 

op dit vlak eerder behoefte aan kortetermijnflexibiliteit en niet aan seizoensgebonden flexibiliteit. 

Het is niet duidelijk of de Virtual Storage Agreement vandaag voorgesteld door Fluxys tegemoet 

komt aan deze behoefte. 

 

- Inzake bevoorradingszekerheid stellen de eindafnemers dat gezonde concurrentie de beste garantie 
is. De eindafnemers stellen zich verder vragen bij de concrete invulling van de nieuwe regelgeving 
omtrent bevoorradingszekerheid:  
 

 wie zal de rol van CA op zich nemen?  

 wat is de impact op het gebruik van de bestaande infrastructuur (vervoer, opslag, LNG)? 

 wat zijn de te nemen maatregelen? 

 wat is de rol van de verschillende marktpartijen? 

 wat is de impact van dit alles op de kostprijs van aardgas? 
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4. AANDACHTSPUNTEN BIJ DE 

ONTWIKKELING VAN EEN NIEUW 

VERVOERSMODEL VOOR TRANSMISSIE 

 
 
De CREG heeft in de loop van de consultatieronde talrijke belangrijke en nuttige suggesties, voorstellen, 
opmerkingen, bedenkingen en informatie ontvangen van de deelnemende marktpartijen.  
 
De hierna opgesomde aandachtspunten zullen door de CREG worden meegenomen in het toekomstige 
overleg met Fluxys over de implementatie van het nieuwe vervoersmodel.  
 
Dit overleg zal resulteren in een nieuw toegangsreglement voor aardgasvervoer (voor binnenlands 
vervoer zal dit reglement de huidige netwerkcode vervangen) rekening houdend met de bepalingen 
vervat in de gedragscode.  
 
De beheerder van het aardgasvervoersnet zal het toegangsreglement voor aardgasvervoer, evenals de 
andere gerelateerde documenten zoals het standaard aardgasvervoerscontract en het 
aardgasvervoersprogramma, opstellen in overleg met de betrokken marktspelers en deze nadien ter 
goedkeuring voorleggen aan de CREG. 
 
 
 
4.1 Aanbod van vervoersdiensten  

 
 

- Alle marktpartijen die deelnamen aan de consultatie wensen de aanpassing van het huidige 
vervoersmodel. De introductie van een nieuw vervoersmodel is een dringende noodzaak en moet de 
beperkingen, die in eerste instantie de toegang tot de aardgasmarkt voor nieuwkomers en 
eindafnemers moeilijk maakt, opheffen. 

 
- Alle marktpartijen zijn voorstander van een entry/exit systeem waarbij ingangs- en afnamecapaciteit 

onafhankelijk van elkaar kunnen worden onderschreven. 
 
- Het onderscheid tussen doorvoer en binnenlands vervoer moet worden opgeheven. 
 
- De overgang naar een nieuw vervoersmodel mag geen aanleiding zijn om de beschikbare vaste 

capaciteit te reduceren. Het aanbod van vaste capaciteit moet worden gegarandeerd door een 
doordachte combinatie van bijkomende investeringen en het aanbieden van nieuwe 
vervoersdiensten (o.a. operationele akkoorden) rekening houdend met de potentiële impact op de 
tarieven. 

 
- De introductie van het nieuwe vervoersmodel moet rekening houden met de evolutie inzake 

regelgeving op Europees niveau. 
 
- De gedragscode werd intussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2011 en trad in 

werking op 15 januari 2011. De bepalingen opgenomen in de gedragscode, moeten zo snel mogelijk 
worden geïmplementeerd. 

 
- Het huidige productaanbod met de daaraan gekoppelde allocatieregels is een drempel voor 

nieuwkomers op de markt. Eenzelfde gestandaardiseerd productaanbod en transparante 
allocatieregels aan beide zijden van de grenspunten, zullen de toegang tot de markt 
vereenvoudigen.  

- In dit opzicht kan de invoering van veilingen als allocatiesysteem gezien worden als een potentiële 
verbetering van het huidige systeem dat beperkend en niet transparant is.  

 



NIET VERTROUWELIJKE VERSIE  37/45 

 

- TSO’s moeten op hun entry- en exitpunten gecoördineerde veilingen op regelmatige tijdstippen 
organiseren (dagelijks voor day-ahead cap, wekelijks voor weekly, jaarlijks voor jaarcapaciteiten… ) 
en op deze veilingen aan beide zijden van de grens dezelfde gestandaardiseerde diensten (duur, 
vast, onderbreekbaar…) aanbieden. Dit zal de toegang tot de gasmarkt sterk verbeteren. Momenteel 
is dit nog niet geval en heeft elke TSO zijn eigen productaanbod en zijn eigen systeem van 
toewijzing (FCFS, FBFS, pro rata, matching, veiling, open season…) Enkel grote marktspelers die 
de systemen kennen of mensen hebben om de systemen te bestuderen zien door het bos de bomen 
en slagen erin om aan beide zijden van het grenspunt diensten op elkaar af te stemmen en te 
reserveren. Veilingen dragen dus bij tot de creatie van een gelijk speelveld. 

 
- De introductie van veilingen moet op een weldoordachte wijze gebeuren. Het productaanbod moet 

worden afgestemd met de naburige TSO en rekening houden met de wijze waarop de markspelers 
aardgas aankopen, aanbieden, verhandelen en verkopen.  

 
- Een aantal marktpartijen formuleerde tijdens de consultatie constructieve voorstellen betreffende 

productaanbod, veilingregels, de te volgen procedure, de prijsvorming en de rol van veilingen als 
signaal voor investeringen in het vervoersnet. 

 
- Veilingen veronderstellen veilingregels en deze moeten door de CREG worden goedgekeurd via de 

goedkeuring van het toegangsreglement. Veilingprocedures en –regels moeten mogelijke misbruiken 
voorkomen. 

 
- Een groot aantal marktpartijen zijn uitgesproken tegenstander van het opleggen van de verplichting 

om uitsluitend gebundelde vervoersdiensten aan te bieden op de grenspunten en de verplichting om 
de handel in aardgas te beperken tot de hub.  

 
- Alle marktpartijen zijn vragende partij voor een klantvriendelijk en makkelijk toegankelijk 

internetplatform dat zowel voor het onderschrijven van vervoerdiensten als voor het opvragen en 
verstrekken van informatie en de afhandeling van administratieve handelingen kan worden 
aangewend.  
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4.2 Secundaire markt en congestiebeleid 
 
 
- Een belangrijke eerste voorwaarde voor het voorkomen van congestie en voor een goede werking 

van de secundaire markt is een goed functionerende transparante primaire markt. In de huidige 
omstandigheden kan de marktpartij die op een welbepaald grenspunt capaciteit in haar bezit heeft 
(o.a. omdat deze marktpartij de mensen en middelen heeft om de ingewikkelde systemen aan beide 
kanten van het grenspunt bij de betrokken TSO‟s te doorgronden) deze gebruiken naar eigen inzicht: 
een marktpartij kan een tegenpartij die aardgas heeft in een naburige markt maar geen toegang 
heeft dwingen tot swaps waarbij hij een deel van de marge incasseert of de marktpartij die de 
capaciteit op het grenspunt heeft kan deze verkopen op secundaire markt aan hogere prijzen. In de 
huidige context kan de marktpartij het ondoorzichtig aanbod van diensten en daarbij horende 
toewijzingsregels aanwenden om marktverstorende posities in te nemen. De werking van de 
secundaire markt kan niet los worden gezien van een goed functionerende primaire markt.  
 

- Alle deelnemers aan de consultatie zijn voorstander van een secundaire markt georganiseerd door 
de TSO (SMP) zeker als de marktspelers wettelijk verplicht worden ongebruikte capaciteit aan te 
bieden op de secundaire markt (UIOSI).  

 
- Sommige marktpartijen zijn voorstander van de verplichting om alle handel te laten verlopen via dit 

SMP. Deze verplichting is nodig om te komen tot een liquide en transparante secundaire markt voor 
vervoersdiensten. Hierbij moet erover gewaakt worden dat de toetredingskosten minimaal zijn. 

 
- Andere marktpartijen vinden dat naast het SMP bilaterale handel en /of OTC moet mogelijk blijven 

mits melding van de overeenkomsten aan TSO die op zijn beurt globale informatie omtrent 
verhandelde hoeveelheden en prijzen zal melden via het SMP aan alle marktspelers. 

 
- Nog andere marktpartijen zijn van mening dat de handel op de secundaire markt volledig vrij moet 

zijn zonder beperkingen.  
 
- Een marktpartij stelt voor om de herverkoop van reeds onderschreven vervoerscapaciteit mogelijk te 

maken door het aanbod ervan via de opeenvolgende veilingen op de primaire markt. 
 
- De regulator moet toezien op de werking van de secundaire markt en misbruiken moeten worden 

voorkomen door strikte marktregels.  
 
- Een van de belangrijkste oorzaken van congestie is het ontbreken van op elkaar afgestemde 

producten en toewijzingsregels op de entry/exitpunten. Als op de grenspunten het aanbod van 
diensten niet afgestemd is op elkaar, kan dit aanleiding geven tot kunstmatige congestie ( 
“reserveringscongestie”) en belemmert dit in grote mate de toegang tot de aan beide zijden gelegen 
markten. Afstemmen van aanbod en aard van de diensten en timing van dit aanbod op elkaar, is van 
cruciaal belang om toegang tot de wederzijdse markten te stroomlijnen en “reservatiecongestie”, 
gevolg van bvb feit dat je aan één kant cap kan krijgen voor 1 maand en aan de andere kant moet 
wachten tot volgende open season, te vermijden. Net zoals voor de goede werking van de 
secundaire markt is voor het voorkomen van congestie een goed functionerende primaire markt 
conditio sine qua non. 

 
- Veilingen en veilingregels zullen een belangrijke rol spelen in het voorkomen van contractuele 

congestie. Door het afstemmen van productaanbod en de toewijzingsregels op de behoeften van de 
marktspelers, wordt congestie voorkomen. 

 
- Congestierentes die worden gerealiseerd bij de verkoop door middel van veilingen moeten worden 

aangewend voor investeringen en/of de verlaging van de vervoerstarieven. 
 
- Bijna alle marktpartijen die deelnamen aan de consultatie, steunen de wettelijke verplichting om 

ongebruikte vervoersdiensten aan te bieden op de secundaire markt. 
 
- Iedereen is het er mee eens dat niet-genomineerde capaciteit door de TSO moet worden 

aangeboden (vast en onderbreekbaar) op de primaire markt. 
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- De dagcapaciteit die niet werd onderschreven, wordt aangeboden als een gebundeld product.  
 
- De TSO moet de mogelijkheid hebben om meer vaste capaciteit aan te bieden dan fysisch mogelijk 

kan worden vervoerd. Daarnaast zal de TSO onderbreekbare vervoersdiensten aanbieden. 
 
- Bijna alle deelnemers aan de consultatie zijn het erover eens dat er geen beperkingen op de 

hernominaties op dag D-1 en dag D mogen worden opgelegd. Beperkingen op hernominaties heeft 
negatieve gevolgen voor de handel en de liquiditeit van de dagmarkt. Bovendien kunnen deze 
beperkingen ongewenste effecten hebben op het nominatiegedrag van de netgebruikers: de 
netgebruiker zal in functie van de opgelegde beperkingen zijn nominaties in de tijd sturen om 
maximale flexibiliteit te behouden. Nominaties verliezen op deze wijze hun signaalfunctie richting 
TSO. Bovendien kunnen dergelijke beperkingen indien ze al nodig zouden zijn, onmogelijk worden 
ingevoerd zonder voorafgaand overleg tussen de naburige TSO’s. Indien de nominatie- en 
hernominatieregels aan beide zijden van het interconnectiepunt verschillen kan dit leiden tot 
onaangepast gedrag van de netgebruikers. Beperkingen op hernominaties mogen in geen geval van 
toepassing zijn op door de bevrachters onderschreven dagcapaciteit 
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4.3 Netevenwicht 
 

 
- Uit de consultatie blijkt duidelijk dat er grote overeenstemming is bij de verschillende marktpartijen 

over de basisprincipes voor het nieuwe marktgerichte balanceringsmodel: 
 

 dagbalancering met cash-out op einde van de dag; 

 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; 

 geen (uur)beperkingen binnen de dag; 

 één enkele balanceringszone; 

 de TSO zorgt voor real-time informatie over de individuele positie van elke shipper en over de 
positie van het globale vervoersnet;  

 de TSO beschikt over voldoende middelen om binnen de dag de onevenwichten op te vangen en 
stelt deze ter beschikking aan de netgebruikers in de vorm van flexibiliteitsdiensten al dan niet 
gekoppeld aan de afnamecapaciteit van de eindklant; 

 de netgebruikers hebben toegang tot de within-day spotmarkt om op eenvoudige wijze de 
onevenwichten te kunnen bijsturen; 

 de TSO koopt en verkoopt gas voor balanceerdoeleinden op de spotmarkt;  

 de balanceeractiviteiten van de TSO zijn kosten neutraal; 

 een transparant systeem van stimulansen dat de netgebruiker aanspoort om onevenwichten op 
het einde van de balanceerperiode te vermijden is noodzakelijk. 

 
 
- Het is duidelijk dat de marktspelers opteren voor een eenvoudig en toegankelijk model. Het huidige 

door de TSO gebruikte balanceringsmodel vormt een goede basis maar moet op een aantal punten 
worden bijgestuurd. 

 
- In een eerste fase moeten de 3 balanceringszones voor H-gas worden samengevoegd tot 1 zone.  
 
- De samenvoeging van H-gas zone met L-gas zone wordt reeds overwogen, en de CREG zal de 

TSO vragen om een kosten-baten analyse te maken en een stappenplan uit te werken. 
- De creatie van één enkele balanceringszone is nodig indien men een liquide en eenvoudig 

toegankelijke gasmarkt wil ontwikkelen. 
 
- Ook voor balancering mag er in de toekomst geen onderscheid meer worden gemaakt tussen 

doorvoer en binnenlands vervoer. 
 
- Het huidige model legt uurbeperkingen (HIT) op binnen de dag en dit op niveau van de portfolio van 

de netgebruiker. Uit de consultatie blijkt dat de netgebruikers deze beperkingen niet langer wensen. 
Dit is een keuze die vanuit het oogpunt van eenvoud en drempelverlaging voor de toegang tot de 
markt gemakkelijk te begrijpen is, en ook de voorkeur wegdraagt van de CREG. Om te vermijden dat 
de systeemintegriteit in het gedrang komt zullen via het aansluitingscontract beperkingen worden 
opgelegd aan de eindafnemers voor wie het mogelijk is het productieproces gedurende de dag op 
substantiële wijze bij te sturen (elektriciteitscentrales, grote afnemers die aardgas gebruiken als 
grondstof in hun productieproces, eindafnemers met bifuel…) Tevens zullen er een aantal regels 
noodzakelijk zijn voor wat betreft de gasstromen binnen de dag naar exitpunten gelegen op de 
grenzen van het vervoersnet. Op deze wijze worden beperkingen op portfolio niveau vermeden, en 
worden deze beperkingen opgelegd aan een welbepaalde groep van eindafnemers en/of exitpunten.  

 
- Eén van de sterke punten van het huidige balanceringsmodel is de informatieverstrekking naar de 

individuele netgebruiker. Deze ontvangt telkens na het uur de informatie van zijn ingaande en 
uitgaande gasstromen van het voorgaande uur. Zonder deze informatie is het invoeren van een 
dagbalanceringsmodel niet mogelijk. Het heeft immers geen enkele zin netgebruikers de verplichting 
op te leggen om op het einde van de dag in evenwicht te zijn als deze netgebruikers niet beschikken 



NIET VERTROUWELIJKE VERSIE  41/45 

 

over de noodzakelijke informatie over hun evenwichtspositie binnen de dag. Zonder deze informatie 
kan de netgebruiker onmogelijk bijsturen door beroep te doen op zijn leveringscontracten, 
flexibiliteitsdiensten, within-day spotmarkt…Voor wat betreft informatieverstrekking naar de 
netgebruikers voldoet het huidige balanceringsmodel aan de noden van de netgebruikers. De CREG 
zal de TSO vragen om bijkomend informatie te verstrekken over de globale positie van het 
vervoersnet.  

 
- Om de systeemintegriteit en de onevenwichten van de netgebruikers binnen de dag op te vangen 

moet de TSO beschikken over voldoende middelen (leidingbuffer, opslag, LNG-diensten, kopen 
en/of verkopen van aardgas binnen de dag…). Deze middelen maken het de netgebruikers mogelijk 
om binnen de dag posities in te nemen die ze naar eigen inzicht kunnen bijsturen gedurende de dag 
met als doel op einde van de gasdag het evenwicht te bereiken. Een aantal marktpartijen is van 
mening dat de kosten van de door de TSO daarvoor aangewende middelen moeten worden 
gesocialiseerd, en dus in rekening moeten worden gebracht bij het bepalen van het vervoerstarief 
(ingangs- en/of afnamecapaciteit). Andere marktpartijen zijn van mening dat deze kosten moeten 
worden toegerekend aan de veroorzaker. De CREG is van mening dat gezien het feit dat de TSO 
beschikt over de correcte informatie gedurende de dag, de TSO beschikt immers op uurbasis over 
de individuele positie van elke netgebruiker, het op eenvoudige wijze mogelijk is om de veroorzaker 
van de kosten te traceren. De netgebruiker die in de loop van de gasdag gebruik maakt van deze 
flexibiliteit om zijn netevenwicht in optimale omstandigheden te sturen, zal bijgevolg de kosten 
dragen. De TSO ontwikkelt hiervoor een flexibiliteitsdienst die door de netgebruiker kan worden 
aangekocht tegen een door de CREG goedgekeurd gereguleerd tarief. Indien de netgebruiker dit 
wenst (bvb de netgebruiker wenst aankoop van extra aardgas op de spotmarkt een paar uur uit te 
stellen), kan hij gedurende de dag bijkomende flexibiliteit kopen om op deze wijze zijn onevenwicht 
in optimale omstandigheden te beheren. 

 
- Bij het uitwerken van een transparant systeem van stimuleringsmaatregelen die er zullen voor 

zorgen dat de netgebruiker op het einde van de balanceringsperiode het evenwicht respecteert, 
moet vooraf een belangrijke keuze gemaakt worden: ofwel opteert men voor regels die het globale 
evenwicht van het vervoersnet ondersteunen ofwel kiest men voor het nastreven van het individuele 
evenwicht per netgebruiker. Indien bvb het vervoersnet short is en de netgebruiker long dan zal in 
het eerste geval de netgebruiker voor zijn aardgas op het einde van de dag de marginale gasprijs 
krijgen. Hij ondersteunt immers het systeem. In het tweede geval zal hij een gemiddelde gasprijs 
krijgen omdat hij niet in evenwicht is. Een aantal marktpartijen heeft in dit verband een aantal 
mogelijke goede basisregels voorgesteld. 

 
- De TSO koopt en verkoopt aardgas voor de balancering van het vervoersnet binnen de dag en 

indien nodig op het einde van de dag (cash-out) op de spotmarkt. De TSO draagt er zorg voor dat de 
kosten voor de balancering van het vervoersnet zo laag mogelijk zijn.  
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4.4 Afnamecapaciteit voor SLP-klanten 
 

 
- De marktpartijen die deelnamen aan de consultatie ondersteunen de door de CREG voorgestelde 

principes: 
 

 de TSO bepaalt in samenspraak met de DSO’s op basis van criteria inzake 
bevoorradingszekerheid de hoeveelheid te onderschrijven vervoersdiensten voor SLP-klanten; 

 de TSO wijst deze diensten toe aan de bevrachters/leveranciers op basis van hun 
klantenportfolio; 

 de TSO zal op basis van de informatie waarover hij beschikt en de kennis die hij heeft van de 
afnameprofielen nominaties overmaken aan de bevrachters/leveranciers. 
  

- Een aantal marktpartijen gaan nog een stap verder: ideaal zou zijn dat de TSO in samenspraak met 
de DNB alle afnamecapaciteit voor SLP-klanten op de verschillende GOS berekent en deze 
geaggregeerd toewijst. Hetzelfde principe kan dan ook worden gebruikt voor de toewijzing van gas. 
Door de aggregatie neemt de nauwkeurigheid toe. De opsplitsing per GOS is niet langer nodig 
aangezien het bestaan van meerdere balanceringszones wordt opgeheven.  

 
 
 
 
 

4.5 Afnamecapaciteit telegemeten klanten 
 

 
- De marktpartijen die deelnamen aan de consultatie ondersteunen de door de CREG voorgestelde 

principes voor wat betreft de eindafnemers rechtsreeks verbonden aan het vervoersnet: 
 

 de eindafnemer is eigenaar van zijn afnamecapaciteit; 

 de eindafnemer onderschrijft deze afnamecapaciteit rechtsreeks bij de TSO; 

 de eindafnemer wijst deze capaciteit toe aan de door hem gekozen bevrachter(s).  
 

- Een aantal marktpartijen voegt hieraan toe dat het mogelijk gemaakt wordt dat de eindafnemer zelf 
het vervoer van aardgas op zich neemt. Daartoe moet worden nagedacht over een eenvoudig en 
aangepast statuut van toepassing zolang deze eindafnemer zich beperkt tot de bevoorrading van 
zijn eigen site(s). 
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4.6 Virtueel verhandelingspunt voor aardgas 

 
 
- De creatie van een virtuele handelsplaats een belangrijke voorwaarde is voor het goed functioneren 

van de aardgasmarkt. Het virtuele verhandelingspunt voor aardgas is de plaats waar de bevrachters, 
de leveranciers, de tussenpersonen en de eindklanten elkaar vinden. In het huidige vervoersmodel is 
dit op het aardgasvervoersnet niet mogelijk. Dit is volgens een aantal marktpartijen een zeer ernstige 
beperking voor de verdere ontwikkeling van de aardgasmarkt in België en hypothekeert de rol van 
België als draaischijf in Europa. Aan volgende randvoorwaarden moet worden voldaan: 
 

 de invoering van een entry/exit systeem met onafhankelijke reservatie van ingangs- en 
afnamecapaciteit; 

 geen onderscheid tussen doorvoer en binnenlands vervoer; 

 transparante en eenvoudige toewijzingsregels op basis van veilingen; 

 de creatie van één balanceringszone en het gebruik van een marktgericht 
dagbalanceringssysteem 

 de afnamecapaciteit is eigendom van de eindklant  
 

- Een aantal marktpartijen zijn voorstander van een virtueel overdrachtspunt ter vervanging van de 
fysieke Zeebrugge hub. Andere marktpartijen stellen dat de Zeebrugge hub moet worden gekoppeld 
met de binnenlandse markt om zo een echte handelsplaats te worden. Nog andere marktpartijen 
stellen dat het ontkoppelen van ingangs- en afnamecapaciteit kan worden bereikt door ze te 
verbinden via een hub. Het maakt daarbij niet uit of deze hub fysisch dan wel virtueel is. 

 
- Het virtueel verhandelingspunt geeft de bevrachter de mogelijkheid om deze markt ook te gebruiken 

voor het balanceren van zijn portfolio. Alle marktpartijen stellen dat het virtuele verhandelingspunt 
zowel voor aardgashandel (korte, middellange en lange termijn) als voor balancering (binnen de 
dag) moet kunnen worden aangewend.  

 
- Van zodra de virtuele hub en het ontkoppelde entry/exit model operationeel zijn moet dit 

verhandelingspunt worden gelinkt met naburige hubs door middel van gezamenlijk aanbod door de 
naburige TSO’ s van gecombineerde en/of gebundelde vervoersdiensten. 

 
- Een groot aantal marktpartijen wensen geen beperkingen mag voor wat betreft de keuze van de 

marktplaats. Beperkingen zullen er enkel toe leiden dat bepaalde marktspelers niet actief worden op 
de gasmarkt. Het ontkoppelen van ingangs- en afnamecapaciteit zal het verhandelen en/of de 
overdracht van aardgas mogelijk maken op drie plaatsen: 
 

 op het ingangspunt: handel op de flens 

 op de HUB via een gestructureerd en liquide handelsplatform: de hub kan virtueel (TTF, NGC, 
PEG…) of fysiek (Zeebrugge) zijn 

 op het afnamepunt door verkoop aan de eindklant 
 

- Verdere marktintegratie met naburige landen dringt zich op en zal ervoor zorgen dat de virtuele hub 
op langere termijn leefbaar en liquide blijft. Deze marktintegratie kan volgens een aantal 
marktpartijen door fusie, samenwerkingsakkoorden, beheer van de netwerken als één geheel, inter-
tso samenwerking…  
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4.7 Andere aandachtspunten 
 

 
- Alle deelnemers aan de consultatie dringen aan op een gestructureerd overleg tussen de 

verschillende marktpartijen en de TSO. Een groot aantal constructieve commentaren en voorstellen 
werden tijdens het consultatieproces overgemaakt aan de CREG (cfr supra). 

 
- Een groot aantal marktpartijen is vragende partij voor een klantvriendelijk internetplatform dat de 

afhandeling toelaat van alle administratieve procedures op een snelle, eenvoudige en 
milieuvriendelijke wijze. Dit platform wordt door de TSO gebruikt voor informatieverstrekking, 
onderschrijving van vervoersdiensten op de primaire markt en koppeling met de secundaire markt. 

 
- Heel wat marktpartijen wensen volgende punctuele zaken: 

 

 omschakeling voor de vervoerscapaciteit van volume (m³/h) naar energie (MWh/h); 

 een lijst van eindklanten rechtstreeks verbonden aan het vervoersnet; 

 aanpassing van de responstijd voor hernominaties op vervoersinstallaties direct verbonden aan 
het vervoersnet (Opslag, LNG,…); 
 

- Bijna alle marktpartijen zijn voorstander van het samenvoegen van H-gas en L-gas zone en stelden 
een aantal te overwegen te nemen maatregelen voor. 

 
- Een aantal marktpartijen vragen een aanpassing van de toewijzingsregels voor opslagdiensten. 
 
- De eindafnemers stellen zich vragen inzake de problematiek en de concrete invulling van de nieuwe 

regelgeving inzake bevoorradingszekerheid.  
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5. VERDERE STAPPEN MET HET OOG OP DE 

IMPLEMENTERING VAN EEN NIEUW 

VERVOERSMODEL VOOR TRANSMISSIE 

 
 
 
- Naar aanleiding van de raadpleging van de marktpartijen over een nieuw vervoersmodel voor 

transmissie zijn Fluxys en de CREG overeengekomen om een project op te starten om tegen eind 
2012 voor alle aardgasvervoersdiensten een nieuw vervoersmodel in te voeren.  
 

- In het kader van dit project zullen de aandachtspunten bedoeld in deel 4 van deze studie door Fluxys 
en de CREG worden besproken om te bepalen hoe deze in het nieuwe vervoersmodel voor 
transmissie kunnen worden opgenomen. Deze eerste stap zal toelaten om in de loop van de maand 
februari 2011 een stappenplan op te stellen dat moet leiden tot de implementatie van dit nieuwe 
model. 
 

- Fluxys zal in de loop van het eerste trimester van 2011 een overlegplatform oprichten in uitvoering 
van artikel 108 van de gedragscode. Dit overlegplatform zal de marktspelers de mogelijkheid bieden 
om kennis te nemen van de voorstellen met betrekking tot het nieuwe vervoersmodel voor 
transmissie en de verschillende nieuwe documenten die met toepassing van de gedragscode 
moeten worden opgesteld vooraleer Fluxys deze ter goedkeuring aan de CREG voorlegt.  
 

- Een eerste belangrijk overleg over het standaard aardgasvervoerscontract, gebaseerd op het nieuwe 
vervoersmodel voor transmisse, zal starten begin tweede trimester van 2011.  
 

- In de loop van het tweede semester van 2011 zal vervolgens het overleg met betrekking tot het 
toegangsreglement voor aardgasvervoer, het standaard aansluitingscontract en het 
aardgasvervoersprogramma, telkens gebaseerd op het nieuwe vervoersmodel voor transmissie, 
worden gestart.  
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