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Inleiding 

 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

heeft onderhavige studie betreffende de berekening van capaciteit voor toegang tot het 

aardgasvervoersnet opgesteld overeenkomstig artikel 15/14, §2, 2°, van de wet van 12 april 

1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 

(de Gaswet1).  

 

Voornoemd artikel 15/14 van de Gaswet bepaalt dat de CREG op eigen initiatief 

onderzoeken en studies kan uitvoeren in verband met de aardgasmarkt. Hierna wordt een 

motivatie gegeven van de studie.  

 

In de regulering van de netbeheerder draait alles om vervoerscapaciteit: gereguleerde 

toegang voor derden, niet-discriminerende toewijzing van capaciteit, gereguleerde tarieven 

voor capaciteit, congestiebeleid, efficiënte investeringen in capaciteit, etc.. In dit geheel wordt 

te vaak voorbij gegaan aan wat nu eigenlijk de capaciteit van een netwerk bepaalt en hoe 

capaciteiten berekend worden. Mogelijk is de algemene opvatting dat capaciteit éénduidig 

berekend kan worden met de wetmatigheden van de fysica. Dit is inderdaad juist voor 

individuele leidingen. Maar om de capaciteiten te berekenen op een geïnterconnecteerd en 

vermaasd netwerk met een grote diversiteit aan aardgasverbruikers, vervoersdiensten en 

netgebruikers, worden de capaciteitsberekeningen sterk bepaald door gedragsfactoren van 

zowel de netbeheerder als de netgebruikers. Hier komt men op het terrein waar 

netwerkscenario‟s hun intrede doen om de netwerkmodellen te laten berekenen hoeveel de 

beschikbare capaciteit is op interconnectie i bij veronderstelling x van het verwacht 

afnamepatroon, veronderstelling y van het verwacht bevoorradingspatroon, etc.. Dit terrein, 

dat ten onrechte in de schaduw staat van de vrijmaking van de markt, wordt in voorliggende 

studie tegen het licht gehouden met als doel tot richtlijnen te komen voor een accurate 

berekening van de capaciteit.  

                                                 
1
 Zie JUSTEL-databank voor de geconsolideerde wetgeving (www.ejustice.just.fgov.be/cgi_wet/wet.pl) 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_wet/wet.pl
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De problematiek van het berekenen van capaciteiten verschijnt als een jojo op de 

prioriteitenagenda in Europa. De CREG is binnen ERGEG als voorzitter van de werkgroep 

“capaciteitsberekening” actief geweest op dit domein tot begin 2008 toen andere domeinen 

een hogere prioriteit kregen (ERGEG 2007a,b,c). Vanaf toen ging de aandacht op Europees 

niveau vooral uit naar het 3de energiepakket, de framework guidelines, de netwerkcodes,… 

en de oprichting van nieuwe instellingen zoals ENTSOG en ACER. Nochtans is de 

berekeningsmethode die netbeheerders hanteren voor het meten van de beschikbare 

capaciteit de hoeksteen voor toegang tot het vervoersnet. Enige verbazing is dan ook op zijn 

plaats bij de vaststelling dat de Europese regelgeving zo weinig aandacht heeft voor 

concrete richtlijnen op dit vlak (zie bijvoorbeeld de verslagen van het forum van Madrid, 

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_gas_madrid_en.htm). In het 

werkprogramma van noch ERGEG (ERGEG 2010b), noch ACER (ACER 2010), noch 

ENTSOG (ENTSOG 2010) gaat er aandacht uit naar richtlijnen voor een doelmatige 

berekening van capaciteiten voor toegang tot het aardgasvervoersnet. Netbeheerders 

hebben bijgevolg nog steeds een grote vrijheid bij de bepaling van de capaciteit op de 

verschillende interconnecties. Er is echter niets zo dynamisch als de capaciteit van een 

geïnterconnecteerd en vermaasd aardgasnetwerk en dit is zeker kenmerkend voor het 

netwerk van Fluxys. Zolang er geen garantie is dat de netbeheerder consequent de entry-

capaciteit berekent over de interconnecties heen en over de tijd volgens redelijke en 

doorzichtige methodes en veronderstellingen, blijven de regels voor capaciteitsallocatie en 

congestiebeheer hun doeltreffendheid missen. Maar ook monitoring van het 

investeringsbeleid is een hachelijke activiteit als er geen transparantie is over de methode en 

de veronderstellingen die aan de basis liggen om capaciteit accuraat te berekenen. 

Het blijft een paradox dat voor de berekening van tarieven voor capaciteit er een zeer 

uitgebreide regelgeving bestaat van richtlijnen, controle en goedkeuringen terwijl de concrete 

berekening van de hoeveelheid capaciteit voor nettoegang lijkt te ontsnappen aan de radar 

van de regelgeving. Hoewel niet steeds expliciet, zijn er steeds meer impliciete regels die de 

manoevreurruimte voor de berekeningen van capaciteit aan banden leggen. Het gaat hier 

vooral over de transparantievereisten zoals opgenomen in Verordening 1775/2005 

(Publicatieblad van de Europese Unie 2005), en bevestigd in de nieuwe Verordening 

715/2009 (Publicatieblad van de Europese Unie 2009b), die de publicatie en actualisatie van 

capaciteiten opleggen zonder evenwel in te gaan op de concrete berekeningsmethode.   

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_gas_madrid_en.htm
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Deze studie geeft vanuit theoretische inzichten betekenis aan het begrip vervoerscapaciteit, 

de berekening van capaciteit en de opvolging van de benutting. Er wordt een schema 

voorgesteld voor de berekening van vervoerscapaciteit dat een invulling beoogt van de 

heersende lacune in de regelgeving. Op deze manier wordt er een bijdrage geleverd aan de 

implementatie van het 3de energiepakket (Publicatieblad van de Europese Unie 2009a,b), de 

ontwikkeling van de kernleidraad met betrekking tot interoperabiliteit tussen 

aardgasnetwerken2, de gedragscode (Belgisch Staatsblad 2011) en Verordening 994/2010 

(bevoorradingszekerheid, Publicatieblad van de Europese Unie 2010). 

Er wordt in eerste instantie gekeken naar richtlijnen voor de berekening van de vaste 

fysische capaciteit op de interconnectiepunten aan de grens voor toegang tot het 

aardgasvervoersnet in België. Dit neemt niet weg dat de inzichten eveneens toepasselijk zijn 

voor de exitcapaciteit op de interconnectie met het aanliggende vervoersnetwerk en voor 

capaciteitsberekeningen in andere Europese aardgasnetwerken. 

De studie is als volgt opgebouwd. Er wordt gestart met een verkenning van de componenten 

en determinanten van capaciteit in een aardgasvervoersnetwerk. Daarna wordt overgestapt 

naar een toelichting van de criteria die gehanteerd worden bij het investeringsbeleid: de 

operationele criteria voor het ontwerp van het netwerk en de netversterkingen. Vervolgens 

volgt een technisch schema om de capaciteit te berekenen op iedere interconnectie van het 

netwerk. De divergentie tussen het fysisch netgebruik en het contractueel netgebruik wordt 

behandeld in het laatste hoofdstuk. Het besluit geeft de essentiële elementen van de studie.  

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Er wordt hier verwezen naar artikel 8 van de Verordening 715/2009 (Publicatieblad van de Europese 

Unie 2009b) over de opstelling binnen ACER van Framework Guidelines betreffende interoperabiliteit 
tussen netwerken. Ook de methode van capaciteitsberekening zou hiervan deel moeten uitmaken. 
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I. Capaciteit, de toegangspoort tot de markt 

1.1 Probleemschets 

 
1. In een markt die volledig afhankelijk is van aardgasinvoer en zelfs niet autonoom in 

staat is om seizoenschommelingen op te vangen met eigen opslagfaciliteiten, staat of 

valt niet enkel de bevoorradingszekerheid maar ook de vrije marktwerking met de 

toegang tot het netwerk. Een netbeheerder heeft daarom één van de belangrijkste 

sleutels in handen voor de creatie van liquiditeit en concurrentie op de aardgasmarkt. 

Regulering, gestuurd vanuit Europa, heeft zich dan ook steeds geconcentreerd op 

mechanismen voor capaciteitsallocatie en congestiebeheer opdat netgebruikers 

volgens dezelfde regels toegang zouden verkrijgen en een maximum aan capaciteit 

op de markt zou worden aangeboden. Maar hoe nu eigenlijk beschikbare capaciteit 

daadwerkelijk zou moeten berekend worden is om één of andere reden nooit echt als 

een prioriteit beschouwd. Een schromelijke tekortkoming want de berekening van 

beschikbare capaciteit vormt het fundament voor toegang tot het net en wordt nog 

steeds gekenmerkt door een grote ondoorzichtigheid.  

2. Er rijzen een reeks van bezorgdheden met betrekking tot de accuraatheid van 

capaciteitsberekeningen op Europees niveau3: 

- er is bij de capaciteitsberekeningen nog steeds geen coördinatie tussen de 

aanliggende netbeheerders; 

- er zijn nog steeds geen Europese richtlijnen voor de methodekeuze noch 

parameterkeuze voor capaciteitsberekeningen;  

- er is bijgevolg nog steeds geen garantie dat de methodekeuze en 

parameterkeuze van de netbeheerder in lijn liggen met de doelstelling om een 

liquide en meer competitieve markt te creëren met als eindstation een 

daadwerkelijke Europese interne aardgasmarkt; 

- er is nog steeds geen garantie voor consistentie van capaciteitsberekening over 

de tijd en over de Europese netwerken; 

                                                 

3
 Zie voor meer achtergrond ERGEG 2007a,b,c. 
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-  er is nog steeds geen garantie dat de berekende entrycapaciteit op iedere 

interconnectie overeenstemt met de maximumcapaciteit; 

- er is nog steeds onvoldoende transparantie over de methodekeuze en 

parameterselectie die aan de basis liggen van de gepubliceerde capaciteiten 

(zowel vaste, onderbreekbare als conditionele). 

3. Ook netbeheerder Fluxys ontsnapt niet aan de tekortkomingen die hier besproken zijn 

en is, wat deze bepalingen betreft, in conflict met de Verordening 715/2009 

(Publicatieblad van de Europese Unie 2009b)4. Naast heel de problematiek van 

binnenlands vervoer en grens-tot-grensvervoer, die de doorzichtigheid van 

beschikbare capaciteiten en benutting nog steeds vertroebelen, geldt dat: 

-  de technische capaciteit die Fluxys publiceert voor ieder entrypunt overeenkomt 

met de ontwerpcapaciteit (telcapaciteit) van de interconnectie aan de Belgische 

zijde. Maar de telcapaciteit van de installatie is niet gelijk aan de maximum 

entrycapaciteit van dat punt voor toegang tot het netwerk. Bovendien is er geen 

afstemming tussen de technische exitcapaciteit aan de andere zijde van de 

interconnectie en de technische entrycapaciteit aan Belgische zijde. In deze 

benadering wordt de technische capaciteit als statisch beschouwd. In realiteit is 

deze capaciteit dynamisch en in functie van het netbeheer. Dit netbeheer laat 

bijgevolg optimalisatie toe, wat ten goede komt van de beschikbare capaciteit 

(benutting van het potentieel om entrycapaciteit van het ene entrypunt te 

verschuiven naar het andere entrypunt). 

- zowel de technische capaciteit als de bruikbare capaciteit die Fluxys publiceert 

zijn niet additief. De gepubliceerde capaciteit is immers het resultaat van een 

simulatie waarbij sequentieel per entrypunt de capaciteit wordt berekend volgens 

een bepaald scenario, waarbij gestreefd wordt naar (interne) 

capaciteitsoptimalisatie. Vermits met het entrypunt ook het scenario kan (en zal) 

wijzigen, zijn de verkregen waarden op te vatten als “niet samenvallende 

maxima” die niet mogen worden opgeteld om de totale capaciteit van het netwerk 

te berekenen. Indien de capaciteiten eenvoudig geaggregeerd worden, dan wordt 

een overschatting gemaakt.  

-  de gepubliceerde beschikbare capaciteiten zijn indicatief. Het is dus niet 

uitgesloten dat als een netgebruiker de als beschikbaar aangeduide capaciteit 

                                                 
4
 En voordien reeds in conflict was met Verordening 1775/2005 (Publicatiebad van de Europese Unie 

2005). 
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wenst te reserveren, te horen krijgt van de netbeheerder dat er niet voldoende 

capaciteit is. Het omgekeerde kan ook, indien meer entrycapaciteit gevraagd 

wordt dan gepubliceerd, kan het zijn dat de netbeheerder de capaciteit toch kan 

toekennen; 

-  de markt moet zich tevreden stellen met een halve bladzijde algemene toelichting 

van de wijze waarop capaciteiten worden berekend (Fluxys 2010, sectie 3.2).  

Deze lijst is niet volledig maar illustreert voldoende de ernst van de problematiek 

ofwel de uitdaging om zich te verzoenen met de noden van de markt. Onder impuls 

van de recente nieuwe regelgeving (het 3de energiepakket (Publicatieblad van de 

Europese Unie 2009a,b), de gedragscode (Belgisch Staatsblad 2011)) en het streven 

van de netbeheerder Fluxys en de CREG naar een nieuw vervoersmodel tegen einde 

2012 (transitie naar een entry/exit-model, synergie tussen binnenlands vervoer en 

grens-tot-grensvervoer, etc.; CREG 2011), is er een gemeenschappelijke doelstelling 

om bovenstaande problemen te verhelpen. 

 

1.2 Componenten en determinanten van capaciteit 

  

4. De berekening van beschikbare capaciteit vereist een reeks van variabelen die 

gedefinieerd moeten worden. In Figuur 1 wordt er een schema gegeven van de 

verschillende capaciteitsbegrippen. Capaciteit is uitgedrukt in normale kubieke meter 

per tijdseenheid (m³(n)/h) of energie-eenheid per tijdseenheid (kWh/h). De bruikbare 

capaciteit (nuttige capaciteit) is gelijk aan de technische capaciteit (theoretische 

capaciteit) verminderd met de operationele marge (de capaciteit gereserveerd door 

de netbeheerder ten behoeve van de systeemintegriteit5 en de eigen operationele 

vereisten6).  

                                                 
5
 Opdat de netbeheerder het aardgasvervoer technisch zou kunnen garanderen moeten de druk en de 

kwaliteit van het aardgas in het netwerk binnen minimum- en maximumgrenzen van het systeem 
blijven. 
6
 Dit is de enge definitie die in Europa gehanteerd wordt. Afhankelijk van het vervoersmodel kan de 

operationele marge ook de capaciteit omvatten die de netbeheerder verhandelt als 
flexibiliteitsdiensten voor de netgebruikers. Dit is bijvoorbeeld voor het netbeheer van Fluxys het geval 
(zie ook verder in Figuur 4). 
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Figuur 1. De componenten van capaciteit voor toegang tot het aardgasnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 illustreert de schommelingen in de tijd van de capaciteit en de benutting van 

een afzonderlijke interconnectie van het netwerk samen met de onderdelen ervan: 

 

- zowel de technische capaciteit als de beschikbare capaciteit schommelen over de 

tijd wegens netwerkeffecten (de wijze waarop het netwerk gebruikt wordt door de 

netgebruikers en de wijze waarop de netbeheerder het netwerk beheert); 

- de operationele marge wordt in de illustratie constant gehouden maar kan in 

principe ook schommelen; 

- de gereserveerde capaciteit verandert in stappen (discreet) omdat de 

netgebruikers kunnen reserveren in verschillende tijdsblokken; 

- de genomineerde capaciteit schommelt zeer sterk op basis van de daadwerkelijk 

nodige aardgasstromen binnen de dag; 

- de beschikbare capaciteit voor een bepaald tijdsblok is de minimale technische 

capaciteit voor dat tijdsblok verminderd met de operationale marge en de 

gereserveerde capaciteit en wordt als vaste capaciteit aan de markt aangeboden.  

- de operationeel beschikbare capaciteit is groter dan de beschikbare capaciteit en 

varieert continu. Zij verandert als gevolg van schommelingen in de technische 

capaciteit en de genomineerde capaciteit en dit eerder volgens een stochastisch 

patroon. Idealiter zou de operationeel beschikbare capaciteit ter beschikking van 

de markt gesteld moeten kunnen worden, toch minstens gedeeltelijk en niet 
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noodzakelijk enkel als vaste capaciteit (zie gedragscode art. 36, Belgisch 

Staatsblad 2011). Dit zou een interessante werkwijze kunnen zijn voor de 

maximalisatie van de beschikbare capaciteit. 

  
5. De capaciteit van een netwerk is afhankelijk van zowel statische als dynamische 

elementen en operationele beperkingen: 

- De statische elementen zijn de technische karakteristieken van het netwerk zelf. 

Deze elementen bevatten de topologie van het netwerk (ligging van de 

interconnecties, de netvermazing, compressiestations, etc.) en specifieke 

eigenschappen van de leidingen en de uitrusting: de diameter van de leidingen op 

de verschillende verbindingen, de weerstandscoëfficiënten van de leidingen 

(bepaalt bijvoorbeeld tevens het drukverlies), type afsluiters, etc. 

- De dynamische elementen verwijzen naar de wijze waarop het netwerk wordt 

gebruikt (door de netgebruikers) en beheerd (door de netbeheerder). Deze 

elementen variëren continu over de tijd: de eigenschappen van het geïnjecteerde 

en afgenomen aardgas (druk, samenstelling, temperatuur, etc.), de verdeling van 

de nominaties over de interconnecties van het netwerk, het gebruik van de 

flexibiliteitsmiddelen aangeboden door de netbeheerder, de aardgasvraag op 

ieder afnamepunt, de schakelingen in het netwerk die de netbeheerder gekozen 

heeft, etc. 

- De operationele beperkingen zijn de grenswaarden voor ieder van de besproken 

elementen (variabelen). De gegarandeerde minimum- en maximumdrukken op de 

interconnecties; 

- De kwaliteitsvereisten voor aardgas die de netbeheerder oplegt of dient te 

respecteren voor iedere interconnectie, het balanceringsregime dat de 

netbeheerder oplegt, de minimumdrukken die de klanten eisen op hun 

afnamepunten (zie bijvoorbeeld de elektriciteitscentrales), de operationele 

grenswaarden van de compressoren, etc.  

6. Hoe meer een netwerk geïnterconnecteerd is en vermaasd, hoe groter de impact van 

de dynamische elementen van het netwerk en bijgevolg hoe complexer de 

berekening van de capaciteiten. De dynamische elementen worden steeds 

belangrijker aangezien steeds meer netgebruikers actief worden op het netwerk7. 

                                                 
7
 Voor een relatief klein vervoersnet (3.900 km) kent het netwerk van Fluxys een zeer hoge densiteit, 

vermazing en interconnectiviteit. Ter illustratie (www.fluxys.net), in 2010 bedroeg het aantal actieve 
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Bovendien neemt de onvoorspelbaarheid van de dynamische elementen drastisch 

toe in een groeiende concurrentiële omgeving met steeds meer 

kortetermijntransacties en de groeiende flexibiliteit die de evoluerende 

vervoersmodellen (zie overgang naar een volledig entry/exit-systeem, CREG 2011) 

bieden aan de netgebruikers. Deze evoluties bemoeilijken zeker en vast een 

adequate capaciteitsberekening door de netbeheerder. Een reden temeer, ook in het 

belang van de netbeheerder, om berekeningsregels en doorzichtigheid van 

veronderstellingen na te streven. Netgebruikers moeten bewust zijn dat de 

beschikbare capaciteit sterk schommelt in functie van de hierboven besproken 

determinanten.  

7. De keuze van de meest adequate waarden voor de hele reeks van 

netwerkvariabelen, samen met het netwerkmodel zelf, bepaalt de accuraatheid van 

de berekende capaciteiten. Het beschouwde netwerkmodel definieert samen met de 

optimale parameterset van netwerkvariabelen een berekeningsscenario. De keuze 

van dit netwerkscenario bepaalt de output van het netwerkmodel en bijgevolg: de 

beschikbare capaciteiten. Dit berekeningsschema wordt voorgesteld in Figuur 2. 

                                                                                                                                                         
netgebruikers op het vervoersnet voor binnenlands vervoer 13 en voor grens-tot-grensvervoer 40. Het 
vervoersnet bevoorraadt 17 distributienetbeheerder en 250 direct aangesloten industriële klanten 
(inclusief elektriciteitscentrales). Het vervoersnet kent 17 grensoverschrijdende interconnectiepunten. 
De keerzijde hiervan is de relatief hoge gevoeligheid van het netwerk voor (niet voorspelde) 
patroonsveranderingen in de aardgasstromen en bijgevolg de hogere graad van complexiteit van het 
optimaal netbeheer en dus ook van de capaciteitsberekeningen. 
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Figuur 2. Schema voor de berekening van capaciteiten van een netwerk. 

De beschikbare capaciteit is niet absoluut maar varieert volgens de geselecteerde 

onderliggende netwerkveronderstellingen 

 

de output van het netwerkmodel (capaciteit) is de uitkomst van de input (netwerkscenario) 

netwerkscenario = contractuele verplichtingen+ dynamische veronderstellingen + 

operationele beperkingen 

 

 

8. De netbeheerder heeft algemeen de beste kennis van de fysica van het netwerk en 

de topologie van het netwerk. De fysische modellering van het netwerk, die hier niet 

in vraag wordt gesteld, is evenwel niet voldoende om de performantie van het 

netwerk te berekenen. Alvorens de capaciteiten van het netwerk kunnen worden 

berekend, moet het netwerkmodel gevoed worden met een hele reeks van gegevens, 

voorwaarden en grenswaarden van de netwerkvariablen. Vele van deze parameters 

liggen buiten het bereik van de netbeheerder en kennen een verschillend niveau van 

zekerheid: 

- er moet een netwerkscenario geschat worden dat eerst en vooral rekening houdt 

met de contractuele verbintenissen die de netbeheerder is aangegaan 

(bijvoorbeeld de capaciteitsreservaties en contractuele drukverplichtingen); 

- de dynamische veronderstellingen verwijzen naar de wijze waarop het netwerk 

beheerd wordt en het nominatiegedrag van de netgebruikers. Modelvooruitzichten 
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en de statistische analyse van historische data leveren hiervoor waardevolle 

informatie om de netwerkscenario‟s te ontwikkelen; 

- de nodige capaciteit voor de operationele behoeften van de netbeheerder moeten 

berekend worden volgens de vereisten voor een efficiënt beheer van de 

infrastructuur (bijv. waarborgen van de systeemintegriteit) inclusief de 

operationele marge nodig om de veiligheid, de continuïteit en de betrouwbaarheid 

van het systeem te verzekeren conform de wettelijke bepalingen, bijv. in geval 

van een plots netonevenwicht van een netgebruiker of in geval van een incident8. 

9. Verschillende aardgasstroompatronen en netconfiguraties leiden tot sterk 

verschillende capaciteitsverdelingen over de interconnecties van het netwerk. Er is 

dus ruimte voor een dynamisch capaciteitsbeheer waarbij, voor zover de operationele 

en contractuele randvoorwaarden dit toelaten, capaciteit van het ene entrypunt wordt 

verschoven naar capaciteit op een ander entrypunt (deze verschuiving is niet 

noodzakelijk evenredig)9. Het dynamisch en stochastisch karakter van de uitkomst 

van netwerksimulaties betreffende beschikbare capaciteiten vereist een doorzichtige 

berekeningsmethode opdat de markt correct geïnformeerd zou worden over de 

aangeboden vervoersdiensten. Het is belangrijk dat de berekeningsprincipes 

maximaal geharmoniseerd zijn over de netbeheerders heen en dat verschillen 

worden uitgelegd aan de marktpartijen. 

In het licht van het voorgaande is kennis van de maximale technische capaciteit op 

iedere interconnectie van cruciaal belang voor het voeren van een optimaal 

netbeheer door de aanliggende netbeheerders. De limieten van iedere interconnectie 

moeten kenbaar gemaakt worden opdat de geïnterconnecteerde netwerken kunnen 

rekening houden met deze limieten voor hun eigen capaciteitsberekeningen. De 

limieten geven de minimum en maximum technische capaciteit weer die niet 

overschreden kunnen worden zonder een technische interventie zoals bijkomende 

investeringen.  

                                                 
8
 Richtlijnen hiervoor kunnen worden teruggevonden in de nieuwe wetgeving: de gedragscode 

(Belgisch Staatsblad 2011), Verordening 715/2009 (Publicatieblad van de Europese Unie 2009b) en 
Verordening 994/2010 (Publicatieblad van de Europese Unie 2010). 
9
 Het is bijgevolg niet correct om technische capaciteiten als statisch te presenteren. In tegendeel 

vereist netwerkefficiëntie een dynamisch beheer van de technische capaciteiten voor nettoegang met 
oog op het aanbieden van capaciteit op de interconnecties waar de markt toegang wenst. 
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1.3 Afwegingen bij capaciteitsberekeningen 

 
10. Zonder te diep in te gaan op de complexiteit van berekeningen van capaciteit, lijkt het 

nodig om kort stil te staan bij twee belangrijke afwegingen bij de berekening van 

beschikbare capaciteit: 

- de afweging tussen de vastheid en de hoeveelheid van capaciteit; 

- de afweging tussen flexibiliteitsdiensten en capaciteitsdiensten.  

11. Algemeen geldt dat hoe strenger de veronderstellingen in het netwerkscenario (zgn. 

“worst case” scenario), hoe lager het niveau van beschikbare capaciteit maar hoe 

zekerder het niveau van vastheid (en vice versa). Een risico-averte of een 

comfortzoekende (grotere toleranties, lagere alertheid) netbeheerder zal bijgevolg het 

minst gunstige netwerkscenario kiezen voor de berekening van beschikbare 

capaciteiten. De vastheid van vaste capaciteit kan bijgevolg verschillen van 

netbeheerder tot netbeheerder en zelfs van simulatie tot simulatie. Het is daarom 

wenselijk om een redelijk evenwicht te bereiken tussen vastheid en hoeveelheid van 

vaste capaciteit. Er lijken bijvoorbeeld geen argumenten om de vastheid van vaste 

capaciteit strenger te bepalen dan de begrenzing door wettelijke “force majeure” 

situaties: vaste capaciteit is enkel niet meer gewaarborgd in situaties van wettelijke 

overmacht. 
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Figuur 3. Trade-off tussen de vastheid van capaciteit en de hoeveelheid beschikbare 

capaciteit. 

 

 

12. Eigen aan een aardgasnetwerk is de mogelijke creatie van leidingbuffer (het volume 

in leidingen opgeslagen aardgas door middel van compressie) naast 
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Figuur 4. Trade-off tussen de hoeveelheid leidingbuffer en de hoeveelheid 

beschikbare capaciteit. 
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Ter illustratie voor het netbeheer van Fluxys: 

- Indien E de nodige leidingbuffer is voor de netbeheerder ten behoeve van de 

systeemintegriteit en de eigen operationele vereisten van de netbeheerder, is er een 

niveau C beschikbare capaciteit voor de netgebruikers 

- Echter moet er ook leidingbuffer voorzien worden opdat de netgebruikers zouden 

kunnen balanceren. Stel dat hiervoor bijkomend leidingbuffer nodig is tot het niveau 

F. In dit geval rest nog een niveau B beschikbare capaciteit voor de markt. 

- Mogelijk wordt er nog bijkomend flexibiliteit gecommercialiseerd waardoor de 

behoefte aan leidingbuffer groeit tot het niveau G, hetgeen nog een niveau A 

oplevert van beschikbare capaciteit voor de markt. 

- Vertrekkende van een situatie (A,G) kan er dus bijkomende capaciteit worden 

gecreëerd tot het niveau B via een reductie van de leidingbuffer van G tot F.  

Dit mechanisme is bijgevolg een belangrijk gegeven in de optimale aanbieding van 

capaciteit en flexibiliteit. 

Zie gedragscode Hfdst. 2 Afd. 2 en Hfdst. 4 Afd.4 (Belgisch Staatsblad 2011) voor een 

bespreking van de balanceringsvereisten. 
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II. Netwerkdesign 

2.1 Regelgeving: vóór de vrijmaking tot Verordening 994/2010 

 

13. Bij de vrijmaking van de aardgasmarkt zijn er in België geen wettelijke normen, in 

termen van concrete technische criteria, uitgevaardigd waaraan het ontwerp van het 

vervoersnet, en de Belgische bevoorradingszekerheid in het algemeen, moet voldoen 

(cf. hfdst. 4 CREG 2009). Er is bijvoorbeeld geen wettelijke regel die bepaalt dat de 

netbeheerder entrycapaciteit moet voorzien opdat al de gasgestookte 

elektriciteitscentrales op vol vermogen zouden kunnen draaien, zelfs op een moment 

dat het land een piekverbruik kent. Zo is er bijvoobeeld ook geen wettelijke regel die 

bepaalt dat de aardgasinvoerders over een bepaalde portefeuillediversificatie moeten 

beschikken om de Belgische markt te betreden. Het ontbreken van een bindend 

wettelijk kader laat dus strikt genomen geen formele toetsing toe van de 

investeringen die Fluxys uitvoert voor de binnenlandse markt. 

14. Voor directe Belgische wetgeving betreffende bevoorradingszekerheid moet worden 

teruggegrepen naar het koninklijk besluit van 15 maart 1966 betreffende de algemene 

voorschriften voor gasvervoersvergunningen. Dit koninklijk besluit legde destijds aan 

de geïntegreerde leveringsonderneming Distrigas een “continue” levering op aan de 

openbare distributie. Deze bepaling heeft echter niet langer een wettelijke grond voor 

de vrijgemaakte markt. Bijgevolg is er sinds 1 januari 2007 geen directe wetgeving 

die de leveringszekerheid van aardgas bepaalt. 

15. Het koninklijk besluit betreffende de continuïteit van levering aan de openbare 

distributie is omgezet in operationele criteria voor zowel leverings- als 

vervoerszekerheid via akkoorden (voor de toenmalige captieve markt). Het 

Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas heeft hier een centrale rol in gespeeld.  

16. Toen de N.V. Distrigas nog als geïntegreerde onderneming optrad voor 

aardgasvoorziening en –vervoer, werden volgende dubbele voorwaarden gesteld aan 

de leveringszekerheid (voor „vaste‟ leveringen). In functie van deze criteria werd de 

bevoorrading en de vervoersinfrastructuur gedimensioneerd10: 

 

                                                 
10

 In feite is enkel het eerste criterium van belang voor het ontwerp van het vervoersnetwerk. Het 
tweede criterium betreft een volumevereiste en heeft bijgevolg betrekking op de aardgasleveringen.  
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 Het vervoer en de levering van aardgas zijn verzekerd tot een equivalente 

dagtemperatuur van -11 °Ceq. Statistisch is 1 dag in de 20 jaar kouder dan een 

equivalente dagtemperatuur van -11°C. De equivalente dagtemperatuur is een 

gewogen gemiddelde dagtemperatuur van de laatste 3 dagen met een weging 

van 60%, 30% en 10% (meer detail zie CREG 2009). 

 

 Het vervoer en de levering van aardgas zijn verzekerd tot een periode van vijf 

opeenvolgende dagen van -10°C tot -11°C. Statistisch zijn er 5 opeenvolgende 

dagen in de 95 jaar kouder dan -10°C tot -11°C. 

  

17. Met de vrijmaking wordt de zekerheid van aardgaslevering op de eerste plaats 

overgelaten aan de markt. Richtlijn 2004/67/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 26 april 2004 betreffende maatregelen tot veiligstelling van de 

aardgasvoorziening stelt een waarborg van vervoerscapaciteit voor een uitzonderlijke 

hoge piekvraag naar aardgas bij extreem koude weersomstandigheden die statistisch 

gezien eenmaal per twintig jaar voorkomen11. 

18. In uitvoering van artikel 15/11, 1°, van de gaswet is het wenselijk om 

bevoorradingsnormen op te leggen aan de beheerder van het aardgasvervoersnet 

(via openbare dienstverplichtingen). Niettemin bestaat er aanverwante regelgeving en 

wetgeving die verwijzen naar een verantwoordelijkheid van de beheerder van het 

vervoersnet betreffende voorzieningszekerheid en dan met name wat 

vervoerscapaciteit betreft.  

19. Aan deze lacune in de wetgegeving is recent gedeeltelijk tegemoet gekomen in de 

EU Verordening 994/2010 (Publicatieblad van de Europese Unie, 2010) en de 

gedragscode voor toegang tot het aardgasvervoersnet (Belgsich Staatsblad, 2011) 

die een raamwerk uittekenen waar de leverings- en infrastructuurnormen aan moeten 

voldoen.   

 

 

 

 
2.2 Huidige praktijk 

 

                                                 
11

 België heeft deze Europese richtlijn opgenomen in Belgische wetgeving via de nieuwe gaswet van 
juni 2005. De gaswet vermeldt echter geen operationele criteria voor bevoorradingszekerheid.  
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20. Fluxys ontwerpt het netwerk volgens een geschatte extreme debietbehoefte voor de 

Belgische markt aangevuld met de capaciteitsbestellingen voor grens-tot-

grensvervoer verkregen via “open season” procedures. 

Er wordt bijgevolg geïnvesteerd in vervoerscapaciteit opdat de bruikbare capaciteit12 

(UC) gelijk is aan de verwachte capaciteitsbehoeften voor de aardgasleveringen aan 

de Belgische consumenten op piekvraagmomenten (ND) en de ondertekende 

langetermijnverbintenissen van netgebruikers voor aardgasvervoer van grens tot 

grens (OS)13. Er wordt een totale capaciteitsbehoefte geraamd die vervolgens wordt 

toegewezen aan elk entrypunt i van het netwerk. 

i

ii

i

i OSNDUC  

De bruikbare capaciteit is de maximale capaciteit die de beheerder kan aanbieden 

aan de netgebruikers rekening houdend met de vereiste operationele marge (OM = 

{behoeften voor systeemintegriteit, het operationeel netbeheer en afhankelijk van het 

vervoersmodel het aanbod van flexibiliteitsdiensten aan de netgebruikers}). Daarom 

wordt er in feite een technische capaciteit (TC) voorzien die gelijk is aan de bruikbare 

capaciteit verhoogd met de operationele marge (OM). 

i

ii

i

i OMUCTC  

21. Zoals aangegeven in 2.1, bestaat er geen gedetailleerde wettelijke basis voor de 

dimensionering van het aardgasnet voor de bepaling van de technische en bruikbare 

capaciteit voor toegang. In het verleden heeft de CREG samen met de netbeheerder 

Fluxys operationele criteria uitgewerkt voor een minimum capaciteitsvoorziening. 

Deze operationele criteria leiden tot een investeringsprincipe dat erin bestaat dat 

voldoende vervoerscapaciteit beschikbaar is opdat gelijktijdig volgende doelstellingen 

kunnen worden bereikt (CREG 2009): 

- De gezinnen zich normaal kunnen verwarmen tot een derde dag van gemiddeld -

11°Ceq (equivalent); 

                                                 
12

 De maximale capaciteit die de netbeheerder kan aanbieden aan de netgebruikers rekening 
houdend met de systeemintegriteit en de operationele behoeften van het vervoersnet (gedragscode, 
Belgisch Staatsblad 2011). 
13

 Merk op dat in het huidig investeringsschema enkel capaciteit voor toegang tot de nationale 
aardgasmarkt wordt voorzien vanuit voorzieningszekerheid en er geen eventuele bijkomende 
capaciteit wordt voorzien voor toegang om de vrije marktwerking te ondersteunen. In dit opzicht biedt 
het huidig investeringsschema een minimumniveau van capaciteit voor toegang tot de nationale 
aardgasmarkt. 
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- De tertiaire sector kan verwarmen tot een derde dag van gemiddeld -11 °Ceq 

(equivalent); 

- Het geschatte maximale synchrone piekverbruik op dagbasis van de industrie 

wordt voldaan; 

- De aardgasgestookte elektriciteitscentrales op vol vermogen kunnen draaien; 

- De vervoerscontracten voor grens-tot-grensvervoer kunnen op maximum 

capaciteit uitgevoerd worden. 

22. De vervoerscapaciteit wordt ontworpen rekening houdende met de noodzakelijke 

leidingbuffer in het netwerk voor de operationele marge (OM). 

De entrycapaciteit wordt ontworpen volgens het gemiddeld uurverbruik op de in 

paragraaf (21) gedefinieerde piekdag (PDGD): 

24

PDGD
DENC

i

i
 

De exitcapaciteit van de binnenlandse afnamepunten is gelijk aan het piekuurverbruik 

(PHGD) van het afnamepunt: 

PHGDDEXC
i

i  

Het verschil tussen de DENC en de DEXC wordt opgevangen door te investeren 

binnen het netwerk in ondermeer leidingbuffer. Dit levert de zgn. basisflexibiliteit die 

aangeboden moet worden aan de netgebruikers (zie art. 118-120 van de 

gedragscode (Belgisch Staatsblad 2011)).  

Voor grens-tot-grensvervoer wordt de entrycapaciteit en de exitcapaciteit op de 

interconnecties ontworpen volgens de onderschrijvingen verkregen via “open 

seasons”. De entrycapaciteit en de exitcapaciteit zijn onderling op elkaar afgestemd. 

23. Indien er tijdig geïnvesteerd wordt volgens de operationele criteria in paragraaf (21), 

dan zal er steeds voldoende bruikbare capaciteit beschikbaar zijn om de 

piekaardgasvraag te voldoen. 

i

i

i

i DENCUC  
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24. De beschikbare capaciteit (AC) is het deel van de bruikbare capaciteit dat nog niet is 

toegewezen maar beschikbaar is voor de netgebruikers. De beschikbare capaciteit op 

ieder entrypunt i is gelijk aan de bruikbare capaciteit verminderd met de 

gereserveerde capaciteit (BC). Geaggregeerd voor het net betekent dit:  

)( i

i

i

i

i BCUCAC  

De beschikbare operationele capaciteit (beschikbare capaciteit op korte termijn) is de 

bruikbare capaciteit verminderd met de genomineerde capaciteit van de 

netgebruikers. Een ruimere definitie van de beschikbare operationele capaciteit op 

korte termijn is de technische capaciteit minus de genomineerde capaciteit van de 

netgebruiker en minus de gebruikte (genomineerde) operationele marge van de 

netbeheerder. Op deze manier wordt al de niet gereserveerde capaciteit plus het deel 

van de gereserveerde capaciteit die niet gebruikt wordt, aangeboden aan de markt. 

25. Het netwerk convergeert naar een volledige fysieke benutting naarmate de 

omstandigheden de operationele designcriteria zoals geformuleerd in paragraaf (21) 

benaderen. Dit sluit a priori niet uit dat er fysieke congestie is op bepaalde 

entrypunten van het netwerk gezien bijvoorbeeld een “plotse” verschuiving van de 

entryvoorkeur van netgebruikers (zie hfdst. 4). In de praktijk zouden dergelijke 

situaties moeten kunnen worden uitgesloten door de netwerkplanning af te stemmen 

op de situatie in de aanliggende netwerken (zie bijvoorbeeld artikel 12 van 

Verordening 715/2009, publicatieblad van de Europese Unie 2009b). 

 

2.3 Herzieningen van de operationele designcriteria 

 
26. Zowel de evolutie van de markt (transitie naar een entry/exit-model, synergie tussen 

binnenlands vervoer en grens-tot-grensvervoer, etc.) als de recente regelgeving (de 

gedragscode (Belgisch Staatsblad 2011), Richtlijn 2009/73 (Publicatieblad van de 

Europese Unie 2009a), Verordening 715/2009 (Publicatieblad van de Europese Unie 

2009b) en Verordening 994/2010 (Publicatieblad van de Europese Unie 2010)) 

vereisen een herziening van de ontwerpcriteria die Fluxys hanteert voor haar 

vervoersnet. Deze ontwerpcriteria beogen netwerkefficiëntie bij het beantwoorden 

van de diverse doelstellingen waar het netwerk aan moet voldoen, gaande van de 

voorziening van capaciteit en flexibiliteit tot het waarborgen van veiligheid, 

betrouwbaarheid en bevoorradingszekerheid.  
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27. Het is de taak van de CREG om toezicht te houden op de efficiëntie en 

doeltreffendheid van de keuzes die de netbeheerder maakt om te beantwoorden aan 

de diverse normen en indien nodig om op gepaste wijze in te grijpen. Het is daarom 

van belang om de operationele designcriteria op een gecoördineerde wijze te herzien 

in overleg met de markt.  
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III. Methode voor capaciteitsberekening 

28. Om tegemoet te komen aan de besproken tekortkomingen op het vlak van 

capaciteitsberekeningen (samengevat in 2.1), steunend op de toegelichte inzichten 

en rekening houdende met de (nieuwe) wetgeving, worden in dit hoofdstuk richtlijnen 

voorgesteld voor de berekening van capaciteit voor toegang tot het 

aardgasvervoersnet. Het betreft de methode voor de berekening van de 

daadwerkelijke capaciteiten die een netwerk kan leveren.  

Zowel het evoluerend vervoersmodel (beheer van het net, bijv. entry/exit-model 

zonder onderscheid tussen binnenlands vervoer en grens-tot-grensvervoer (CREG 

2011)) als het commercieel model (diensten die de netbeheerder aanbiedt) kunnen 

evenwel een invloed hebben op het commercieel aanbod van capaciteit14. 

29. De richtlijnen voor de berekeningsmethode beogen minstens: 

-  dat de technische capaciteit15 per entrypunt berekend wordt vanuit een 

netwerkbenadering en niet op een individuele basis. De som van de 

entrycapaciteiten levert de entrycapaciteit van het netwerk. Het bindmiddel 

tussen de capaciteiten op de entrypunten is het selectief gekozen 

netwerkscenario dat als referentie wordt gebruikt voor al de 

capaciteitsberekeningen; 

-  dat de maximum technische capaciteit, bruikbare capaciteit en beschikbare 

capaciteit worden berekend die enkel kunnen worden verhoogd door een 

investering in het vervoernet of een technische aanpassing van 

vervoersinstallaties; 

- de ontwikkeling van een adequaat netwerkscenario; 

- de publicatie van bindende niveau‟s van entrycapaciteit die daadwerkelijk 

beschikbaar zijn als de markt erom vraagt; 

                                                 
14

 Er is bijvoorbeeld een mogelijkheid, afhankelijk van specifieke voorwaarden, om commercieel meer 
capaciteit aan te bieden dan er in werkelijkheid beschikbaar is (“overboekingen”, zie bijlage). Ook de 
mogelijke evolutie naar “bundled services” (aanbod van vervoersdiensten aan weerszijden van 
interconnecties als één pakket), “hub-tot-hub-handel” (enkel nog aardgashandel op handelsplatforms 
en bijv. niet meer op interconnecties), “combined products” (interconnecties samenvoegen tot één 
virtuele interconnectie), … (zie bijvoorbeeld ACER 2011) heeft een invloed op het uiteindelijk 
commercieel aanbod van capaciteit.  
15

 En bijgevolg de bruikbare (nuttige) capaciteit en de beschikbare capaciteit. 
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-  een adequate frequentie van capaciteitsberekeningen opdat een maximum aan 

capaciteit wordt aangeboden aan de markt; 

- behandeling van weigering van capaciteitsaanvragen. 

Conform Verordening 715/2009 (Publicatieblad van de Europese Unie 2009b) worden 

de transparantievereisten in rekening gebracht op ieder niveau van de 

berekeningsmethode. De drievoudige doelstelling voor capaciteitberekening van 

addititeit, maximum en bindend karakter is evenwel moeilijk te verzoenen tot één 

optimum. De voorwaarden en flankerende maatregelen om deze doelstelling te 

bereiken moeten evenwel deel uitmaken van het nieuw vervoersmodel (CREG 2011). 

 

3.1  Additiviteit van de capaciteiten 

 
30. De netbeheerder berekent de technische capaciteit (TC) op ieder entrypunt vanuit 

een netwerkbenadering opdat de technische capaciteit op ieder entrypunt i additief is 

en geaggregeerd, volgens de onderliggende parameters en veronderstellingen, de 

totale technische capaciteit van het netwerk kan berekend worden als: 

i

iTCTC  

Het additiviteitscriterium vereist dat de TC-berekening voor ieder entrypunt i rekening 

houdt met de interdependenties tussen de entrypunten van het netwerk. 

jimetTCfTC ji )(  

31. Volgende set van determinanten (DP) voor de technische capaciteit kan worden 

onderscheiden: 

- een set van technische karakteristieken van het netwerk. Deze elementen 

bevatten de topologie van het netwerk (ligging interconnecties, afsluiters 

en dammen, verbindingen in het netwerk, compressoren, etc.) en de 

specifieke eigenschappen van de netwerksegmenten en de uitrusting. 

- een set van dynamische elementen: de wijze waarop het netwerk wordt 

gebruikt (door de netgebruikers) en operationeel wordt beheerd (door de 

netbeheerder). Deze elementen variëren over de tijd. Deze elementen 

bevatten de eigenschappen van het geïnjecteerde aardgas in het netwerk 
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(druk, gaskwaliteit, etc.), het gebruik van de flexibiliteitsdiensten 

aangeboden door de netbeheerder, de vraag naar aardgas, de 

operationele modus van de infrastructuuruitrustingen, etc. 

- een set van operationele grenswaarden, deze grenswaarden bevatten de 

vereisten inzake druk, netevenwicht, gaskwaliteit, technische toleranties 

van de uitrustingen, etc. 

- een set van contractuele grenswaarden: deze grenswaarden bevatten de 

contractuele verplichtingen (bijv. de vastheid van vaste capaciteit) en 

rechten (bijv. de terugkoop van capaciteit) van de beheerder. 

 De reactie van de TC op veranderingen in de determinanten is afhankelijk van de 

netwerkfysica en wordt gemodelleerd door de netbeheerder. De relatie tussen het 

niveau van technische capaciteit van een netwerk en de determinanten DP kan als 

volgt worden voorgesteld: 

)(DPTCTC ii    

32. De fysische modellering van het netwerk is de verantwoordelijkheid van de 

netbeheerder. De netbeheerder moet de performantie garanderen van de software 

voor de netwerksimulatie en moet in staat zijn om de validiteit van de simulaties aan 

te tonen. 

33. Een cruciale fase in de TC-berekeningen is de vastlegging van de waarden en de 

grenswaarden van de determinanten (DP). Deze waardebepalingen worden 

opgenomen in netwerkscenario‟s (NS) die de netbeheerder samenstelt. De 

berekeningen van de technische capaciteit zijn gebaseerd op een netwerkscenario s 

dat een hele set van data en veronderstellingen omvat van de TC-determinanten. 

Bijgevolg is het resultaat van de berekening van de technische capaciteit afhankelijk 

van het onderliggend netwerkscenario s. De technische capaciteit op een 

interconnectie i is berekend volgens een netwerkscenario gebruik makend van 

software voor netwerksimulaties. 

1...NiTCNS s

i

totleidts
 

De netbeheerder moet waarborgen dat voor ieder netwerkscenario s de maximum TC 

wordt berekend. 
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ss
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i

i

NSDPtbm

DPTCMax

...

)(
 

34. Het additiviteitscriterium wordt opgelegd betreffende gepubliceerde informatie over 

capaciteiten omwille van transparantieredenen en stabiliteit. De verstrekte informatie 

dient een juiste weergave te bieden van de mogelijkheden van het netwerk. Dit 

verklaart de reden waarom de TC voor ieder entrypunt i is afgeleid van hetzelfde 

netwerkscenario dat een optimale configuratie van het volledige netwerk 

vertegenwoordigt (het referentiescenario). TC-berekening van een individueel 

entrypunt i vanuit een geïsoleerde benadering, zonder rekening te houden met de 

onderlinge wisselwerking tussen de interconnecties, kan variëren en geeft het 

potentieel voor een capaciteitsverschuiving van de ene interconnectie naar een 

andere interconnectie (“shift of capacity”). Bovendien biedt kennis over de 

mogelijkheden van individuele interconnecties van het netwerk een nuttig inzicht om 

capaciteitsverschillen en de coördinatie van capaciteiten aan weerszijden van 

interconnecties te bestuderen. Het is daarom nodig dat de netbeheerder het bereik 

[min,max] van de TC voor iedere interconnectie i berekent volgens het meest 

nadelige (“worst case” scenario) en het meest voordelige scenario (“best case” 

scenario) voor iedere interconnectie i. 

ictieinterconnevoorNSvoordeligemeestmax

ictieinterconnevoorNSnaderligemeestminmet

TCTCTC iii

maxmin ,

 

De minimale TC op interconnectie i is berekend volgens het netwerkscenario dat leidt 

tot de laagste TC voor die specifieke interconnectie i. De maximale TC op 

interconnectie i is berekend volgens het netwerkscenario dat leidt tot de hoogste TC 

voor die specifieke interconnectie i. 

Om te beantwoorden aan de transparantievereisten moet de netbeheerder het 

onderliggend netwerkscenario voor het minimum en maximum niveau van de 

capaciteitsberekeningen op iedere interconnectie toelichten. 

3.2 Ontwikkeling van het netwerkscenario 

 
35. Het is de taak van de netbeheerder om de parameters en veronderstellingen die het 
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netwerkscenario vorm geven te bepalen met tot doel de maximalisatie van de 

technische capaciteit. 

De parameters en de veronderstellingen in het netwerkscenario moeten garanderen 

dat de aangeboden vervoersdiensten effectief beschikbaar zijn met behoud van hun 

contractuele kenmerken. Het dienstenaanbod moet garanderen dat voor iedere 

vervoersdienst het juiste niveau van capaciteit is berekend. 

De parameters en de veronderstellingen in het netwerkscenario moeten 

overeenkomen met de waarden en vereisten in andere domeinen zoals de 

netwerkplanning, het congestiebeheer, de bevoorradingszekerheid, de 

veiligheidsvoorschriften, het commercieel beheer etc.. Deze waarden en vereisten 

moeten coherent worden toegepast over de verschillende werkdomeinen. 

36. Parameters en veronderstellingen waarvoor wetgeving, regulering of verbintenissen 

bestaan zijn gelijk (moeten beantwoorden) aan deze waarden (vereisten) en mogen 

niet minder of meer kritische waarden hebben voor de berekening van vaste 

capaciteit. Voor andere parameters en veronderstellingen worden de waarden 

bepaald door de beheerder opdat (a) wordt beantwoord aan de vereisten van vaste 

capaciteit, (b) wordt gewaarborgd dat er consistentie is over de tijd en (c) wordt 

gewaarborgd dat op zijn minst compatibiliteit bestaat met de aanliggende 

netbeheerder. 

37. Vaste technische capaciteit wordt berekend volgens een netwerkscenario dat 

waarborgt dat de kans op een onderbreking gelijk is aan nul (  = 0) uitgezonderd voor 

incidenten in overmacht (“force majeure”). Dit betekent dat capaciteit enkel beperkt 

kan worden in welomschreven crisissituaties waar de netbeheerder ad hoc moet 

optreden en waarbij geen andere optie mogelijk is. Enkel wettelijke overmacht wordt 

bedoeld en niet de contractuele overmachtsclausules welke mogelijk uitgebreider zijn 

dan de wettelijke definitie van overmacht. Bijvoorbeeld onderbrekingen vanwege 

onderhoud worden niet beschouwd als overmacht. Onderhoud moet gepland worden 

op een redelijke wijze wat betreft timing en duur, en moet op voorhand gekend zijn. In 

ieder geval, deze crisissituaties, overmachtsclausules en onderbrekingen vanwege 

onderhoud moeten doorzichtig zijn en bekend zijn voor de markt. 

38. Niet-vaste technische capaciteit wordt berekend volgens een specifiek 

netwerkscenario waarbij de parameterwaarden leiden tot een specifieke 

waarschijnlijkheid van onderbreking van vervoerscapaciteit. De netbeheerder 

verstrekt informatie over de aangepaste parameters en/of veronderstellingen samen 
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met de waarschijnlijkheden van onderbreking. Niet-vaste vervoersdiensten worden 

opgesplitst volgens de waarschijnlijkheden van onderbreking en de oorzaken voor 

onderbreking. De netbeheerder licht de omstandigheden toe en de corresponderende 

waarschijnlijkheden van onderbreking. 

capaciteitvastenietvoor1ρ0

capaciteitvastevoor0ρ

 

39. Onafhankelijk van de actualisatiefrequentie van capaciteitsberekeningen, moet het 

netwerkscenario rekening houden met de cycli van de parameters en de 

veronderstellingen. Bijvoorbeeld, parameters en veronderstellingen kunnen 

verschillen van seizoen tot seizoen. 

 

3.3 Berekening van beschikbare capaciteit 

 
40. De netbeheerder moet consistentie garandereren tussen de berekeningen van de 

technische capaciteit en de berekeningen van de bruikbare capaciteit. De informatie 

betreffende de beschikbare capaciteit op iedere interconnectie i van het 

geïnterconnecteerd netwerk omvat minimaal: 

- de entry- en/of exitcapaciteit (k); 

- zowel vaste als niet-vaste vervoersdiensten (l); 

- de verschillende tijdsvensters (m). 

41. De beschikbare capaciteiten worden berekend aan de hand van de technische 

capaciteit (en dus ook afhankelijk van het netwerkscenario). Hun waarde hangt 

volgens het tijdsvenster, onder meer af van volgende grootheden: 

- genomineerde capaciteit (NC); 

- gereserveerde capaciteit (RC); 

- operationele marge (OM); 

- nieuw gecreëerde capaciteit (CC). 

42. De netbeheerder berekent de beschikbare capaciteit (AC) per interconnectie i voor 
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minstens de volgende drie tijdsvensters: korte termijn, middellange termijn en lange 

termijn. De algemene formulering van de definities wordt hierna weergegeven. 

De beschikbare operationele capaciteit (korte termijn beschikbare capaciteit) (m=st): 

toepasbaar binnen het nominatievenster (tijdsvenster waarbinnen (her-) nominaties 

plaatsvinden; intra day en binnen de twee uur aan te passen): 

stlk

i

stlk

i

stlk

i

stlk

i NCOMTCAC ,,,,,,,,  

De gereserveerde capaciteit maar niet genomineerde capaciteit wordt vrijgegeven als 

beschikbare capaciteit over de periode waarbinnen de nominaties gekend zijn 

(nominatievenster). 

De beschikbare capaciteit voor de middellange termijn (m=mt): toepasbaar binnen het 

reservatievenster (tijdsvenster waarbinnen de capaciteitsreservaties plaatsvinden) en 

afgesteld op de vervoersdienst met de kleinste tijdspanne dat de netgebruiker toelaat 

om te reserveren: 

mtlk

i

mtlk

i

mtlk

i

mtlk

i BCOMTCAC ,,,,,,,,  

De beschikbare capaciteit voor de lange termijn (m=lt): toepasbaar binnen het 

investeringsvenster (tijdsvenster waarbinnen investeringen voorzien worden). Nieuwe 

capaciteit (capaciteitscreatie) moet in rekening worden gebracht in de berekening van 

de lange termijn beschikbare capaciteit. CCi is de gecreëerde capaciteit op 

interconnectie i op langere termijn. 

ltlk

i

ltlk

i

ltlk

i

ltlk

i

ltlk

i

mtlk

i

ltlk

i

BCOMTCAC

CCTCTC

,,,,,,,,

,,,,,,

 

De CCi-berekeningen vereisen een herberekening van de technische capaciteit om 

de bijdrage van de investering tot de technische capaciteit op iedere interconnectie te 

berekenen. 

)()( ,,,,,, ginvesterinvóórTCginvesterinnaTCCC ltlk

i

ltlk

i

ltlk

i  

Investering betekent iedere versterking, uitbreiding of duurzame ingreep die diret of 

indirect capaciteit creëert op interconnectie i. 
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43. In de EU Verordening 715/2009 (bijage I.3.3) (Publicatieblad van de Europese Unie 

2009b) worden er voor de publicatie van de gegevens drie minimale tijdsvensters 

gedefinieerd: 

- korte termijn: op basis van “day-ahead” en “week-ahead” berekeningen 

van beschikbare capaciteit; 

- middellange termijn: op basis van berekeningen van de beschikbare 

capaciteit voor minstens de komende 18 maanden; 

- lange termijn: op basis van langetermijnberekeningen van beschikbare 

capaciteit op een jaarlijkse basis voor de komende 10 jaar. 

 Gepubliceerde beschikbare capaciteiten voor een periode van minstens de komende 

18 maanden zijn bindend voor de netbeheerder (korte termijn en middellange termijn 

AC zijn bindend).  

44. De gereserveerde capaciteit komt overeen met de contractuele 

capaciteitsreserveringen. De gereserveerde capaciteit wordt beschikbare capaciteit 

na de einddatum van de vervoerscontracten. Indien er toch sprake is van rechten 

voor contractverlengingen dan moet de netbeheerder deze regelingen bespreken met 

de CREG. 

45. De operationele marge is de capaciteit die noodzakelijk is voor de netbeheerder om 

het netwerk efficiënt te beheren inclusief de capaciteit die nodig is om te 

beantwoorden aan de wettelijke bepalingen voor de bevoorradingzekerheid, 

veiligheid en betrouwbaarheid van het netwerk. Afhankelijk van het vervoersmodel 

kan dit ook het gedeelte van de capaciteit bevatten die voorbehouden is voor de 

commercialisatie onder de vorm van flexibiliteitsdiensten ten behoeve van de 

netgebruikers om hen in staat te stellen om de balanceringsvereisten na te kunnen 

komen. 

46. Bij de berekeningen van de beschikbare niet-vaste capaciteiten moet de operationele 

marge zoveel mogelijk als beschikbare niet-vaste capaciteit beschouwd worden. De 

berekeningen van niet-vaste capaciteit mag de vastheid van beschikbare vaste 

capaciteit niet ondermijnen. Niet-vaste beschikbare capaciteit kan worden 

onderbroken door de netbeheerder, volgens op voorhand bepaalde regels, om de 

vastheid van vaste capaciteit te vrijwaren. 
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3.4 Actualisatie van capaciteitsberekeningen 

 
47. Alle capaciteit die door de netbeheerder wordt gepubliceerd als beschikbare 

capaciteit voor een horizon van 18 maanden wordt als bindend beschouwd voor de 

netbeheerder en moet beschikbaar worden gesteld bij een effectieve vraag van een 

netgebruiker. Iedere weigering van een capaciteitsaanvraag wegens een tekort aan 

beschikbare capaciteit wordt onderzocht door de CREG.  

48. Berekeningen van beschikbare capaciteit vereisen een regelmatige actualisatie om 

de markt correct te kunnen informeren. Volgens de minimale criteria die vermeld 

staan in de EU Verordening 715/2009 (bijlage I.3.3, Publicatieblad van de Europese 

Unie 2009b) moet de netbeheerder:  

- dagelijks een actualisatie geven van de korte termijn beschikbare capaciteit (“day-

ahead” en “week-ahead”); 

- minstens maandelijks een actualisatie geven of meer frequent indien nieuwe 

informatie beschikbaar wordt, van de beschikbare capaciteit die gepubliceerd wordt 

voor minstens de komende 18 maanden (middellange termijn)  

- een jaarlijkse actualisatie van de beschikbare capaciteit voor een periode van 10 

jaar (lange termijn). 

Bijgevolg is er minstens een maandelijkse actualisatie van alle elementen voor de 

berekening van beschikbare capaciteiten die bindend zijn voor minstens de volgende 

18 maanden. Afgezien hiervan blijft het de verantwoordelijkheid van de netbeheerder 

om capaciteiten te herberekenen als nodig. Alle componenten van de beschikbare 

capaciteit moeten herberekend worden zodra er een divergentie optreedt tussen de 

verwachte marktontwikkelingen (inclusief wetgeving, regelgeving, etc.) en de 

effectieve marktontwikkelingen die de significantie van de capaciteitsberekeningen 

teniet zouden doen. 

49. Het herberekenen van de technische capaciteiten betekent nieuwe 

computersimulaties op basis van actuele inputs die gebruikelijk gebaseerd zijn op 

geactualiseerde vooruitzichten, marktonderzoeken, “open seasons”, 

investeringsplannen, etc.. Dit kan een complexe en intensieve taak zijn. Technische 

capaciteiten moeten echter op regelmatige wijze geactualiseerd worden en 

vervolgens “bevroren” worden tot de volgende periode (op het moment van de 
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nieuwe berekeningen van de capaciteit). Aanliggende netbeheerders zouden de 

timing voor de actualisatie en de herevaluatie van de berekeningen moeten baseren 

op een volledige netwerksimulatie van de mogelijkheden van het netwerk volgens de 

nieuwe informatie. De CREG dringt er op aan dat de netbeheerders deze afstemming 

onderling afspreken in coördinatie met de betrokken regulatoren en dit minstens op 

regionaal niveau (zie bijvoorbeeld het GRI-platform in het leven geroepen door 

ERGEG, http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_ INITIATIVES 

/GRI).  

 

3.5 Consistentie van berekeningen van beschikbare capaciteit 

 
50. De netbeheerder moet consistentie garanderen over de tijd van de 

capaciteitsberekeningen. De netbeheerder moet iedere wijziging in de 

berekeningsmethode en in het netwerkscenario (referentiescenario) op eigen initiatief 

aankondigen en hierover toelichting verschaffen aan de netgebruikers. De 

netbeheerder moet minstens de compatibiliteit (cf. interoperabiliteit) met de 

aanliggende beheerders verzekeren aangaande de capaciteitsberekeningen. 

Verschillen in benadering moeten worden toegelicht door de netbeheerders. De 

vereiste van compatibiliteit betekent dat ieder mogelijk verschil niet van die aard mag 

zijn dat dit de toegang tot de markt noch de concurrentie zou belemmeren. 

51. Onafhankelijk van deze vereisten, zullen regulatoren en netbeheerders moeten 

streven naar een harmonisatie - waar mogeljk – van de regels voor de berekening 

van capaciteiten om de consistentie over de netwerken heen te bevorderen. Waar 

geschikt moeten gemeenschappelijke regels over minimum designcriteria, 

operationele standaarden, voorzieningszekerheidscriteria, etc. afgesproken worden 

voor de berekening van capaciteiten. Dit bevordert de convergentie tussen de 

scenario‟s en leidt tot een situatie waarbij het netwerkscenario gemeenschappelijk 

wordt vastgelegd met vergelijkbare berekeningsmethodes over de netbeheerders 

heen. 

52. Om te beantwoorden aan de transparantievereisten moeten de netbeheerders op een 

coherente manier capaciteitsberekeningen meedelen aan de markt. Dit is nodig om 

de informatie toegankelijk te maken voor de netgebruikers op een wijze die 

vergelijkbaar is tussen de netwerken.  

http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_%20INITIATIVES%20/GRI
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_%20INITIATIVES%20/GRI
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3.6 Weigeringen van capaciteitsaanvragen 

 
53. Het is de verantwoordelijkheid van de netbeheerder om te verzekeren dat de 

gepubliceerde beschikbare capaciteit effectief beschikbaar is voor de netgebruikers 

en dit voor de komende periode van 18 maanden. In de bindende periode is het de 

netbeheerder niet toegestaan om een capaciteitsaanvraag te weigeren die 

gemarkeerd werd als beschikbaar of om meer capaciteit toe te kennen aan een 

netgebruiker dan wat beschikbaar was gesteld. 

54. Een goede berekeningspraktijk betekent een permanente marktmonitoring door de 

netbeheerder met oog op de herberekening en herevaluatie van de beschikbare 

capaciteit zodra er een divergentie wordt vastgesteld tussen de geobserveerde 

marktontwikkelingen en de parameters en veronderstellingen opgenomen in de 

netwerkscenario‟s aan de basis van de gepubliceerde capaciteit. De goede praktijk 

van de netbeheerder moet leiden tot een minimum aan weigeringen van 

capaciteitsaanvragen en dit enkel in uitzonderlijke gevallen. 

55. Als de netbeheerder een capaciteitsaanvraag weigert omdat deze bijkomende 

aanvraag leidt tot een overschrijding van de gepubliceerde beschikbare capaciteit 

voor de bindende periode dan kan dit beschouwd worden als een terechte weigering. 

De netbeheerder moet de CREG informeren over iedere weigering van een 

capaciteitsaanvraag. De CREG onderzoekt de weigering om toegang tot het net toe 

te kennen wegens een tekort aan capaciteit.  

56. Hoewel de capaciteitsaanvraag geweigerd moet worden indien de gepubliceerde 

beschikbare capaciteit niet voldoende is (over de bindende periode), zijn er toch 

enkele bijzonderheden. De weigering in deze fase betekent niet dat de netbeheerder 

niet zou moeten zoeken naar een oplossing samen met de betrokken netgebruiker 

door bijvoorbeeld een aangepast netbeheer (gebruik van de mogelijkheid om 

capaciteit op de ene interconnectie te doen dalen ten voordele van de 

gecongesteerde interconnectie, de mogelijkheid van overboeking (zie bijlage)). Dit 

proces moet transparant zijn en de CREG moet hierbij betrokken worden. Tenslotte, 

het principe zou moeten zijn dat een capaciteitsaanvraag enkel definitief geweigerd 

kan worden indien aardgasstromen voortvloeiend uit andere contractuele 

verplichtingen niet kunnen gegarandeerd worden of indien dit tot gevolg heeft dat het 

veilig beheer van het netwerk niet langer meer verzekerd is.  
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IV. Fysisch en contractueel netgebruik 

57. Het derdentoegangsregime heeft geleid tot een ontkoppeling van het fysisch en het 

contractueel netgebruik. De verschillende netgebruikers vragen individueel 

vervoerscapaciteit die zij nodig achten voor een efficiënt beheer van hun 

leveringsportefeuille. Het betreft hier de gereguleerde markt van aanbod van 

vervoersdiensten die gecontracteerd kunnen worden door de netgebruikers. Het 

uiteindelijk fysisch netgebruik is het resultaat van de pooling van de individuele 

gebruiken van de vervoerscontracten ofwel de nominaties en de eventuele specifieke 

bepalingen die van toepassing zijn bij het contracteren van entry- of exitcapaciteit.  

Voor een goed begrip van dit hoofdstuk moet ook hier (zoals in hoofdstuk 3) nota 

worden genomen dat zowel het evoluerend vervoersmodel (beheer van het net, bijv. 

entry/exit-model zonder onderscheid tussen binnenlands vervoer en grens-tot-

grensvervoer (CREG 2011)) als het commercieel model (diensten die de 

netbeheerder aanbiedt) een invloed hebben op de uiteindelijke beoordeling van zowel 

het fysisch als contractueel netgebruik16. 

58. Voor de bespreking van de divergentie tussen fysisch en contractueel netgebruik 

worden hierna drie indicatoren voor netgebruik gedefinieerd. 

Reservatiegraad 

De reservatiegraad op entrypunt i (rri ):  

)capaciteit(bruikbareUC

)capaciteiterde(gereserveRC
rr

i

i
i  

 

De reservatiegraad op het netwerk (rr): 

                                                 
16

 Er is bijvoorbeeld een mogelijkheid, afhankelijk van specifieke voorwaarden, om commercieel meer 
capaciteit aan te bieden dan er in werkelijkheid beschikbaar is (“overboekingen”, zie bijlage). Ook de 
mogelijke evolutie naar “bundled services” (aanbod van vervoersdiensten aan weerszijden van 
interconnecties als één pakket), “hub-tot-hub-handel” (enkel nog aardgashandel op handelsplatforms 
en bijv. niet meer op interconnecties), “combined products” (interconnecties samenvoegen tot één 
virtuele interconnectie), … (zie bijvoorbeeld ACER 2011) hebben een invloed op het uiteindelijk 
commercieel aanbod van capaciteit. Daarnaast beïnvloedt de al dan niet fysische bi-directionaliteit van 
de interconnecties (zie artikel 6 en 7 van Verordening 994/2010, Publicatieblad van de Europese Unie 
2010) de beoordeling van het fysisch en contractueel netgebruik. 
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i

i

i

i
i

i

i

i

i

UC

UC
rr

UC

RC

rr  

Uitgedrukt in een percentage heeft de reservatiegraad op het netwerk of op ieder 

entrypunt i in beginsel een waarde tussen 0% en 100%. 

In een systeem van “overboekingen” (er wordt meer capaciteit aangeboden dan dat 

fysisch daadwerkelijk aanwezig is) kan de reservatiegraad een waarde hebben die 

hoger ligt dan 100% (zie bijlage). 

Nominatiegraad 

De nominatiegraad op entrypunt i (nri):  

)( capaciteitrdegereserveeRC

)capaciteitrde(genomineeNC
nr

i

i
i  

De nominatiegraad op het netwerk (nr): 

i

i

i

i
i

i

i

i

i

RC

RC
nr

RC

NC

nr  

Uitgedrukt in percentage heeft de nominatiegraad op het netwerk of op ieder 

entrypunt i in beginsel een waarde tussen 0% en 100%.  

In een systeem van “overboekingen” kan de facto geen nominatiegraad van 100% 

bereikt worden aangezien enkel nominatie mogelijk is tot het niveau van de fysisch 

daadwerkelijke capaciteit. Daarom is het van belang om rekening te houden met de 

overboekingen en hiervoor te zuiveren. Bij bi-directionele interconnecties moet 

rekening worden gehouden met de nominaties in beide richtingen en kan een netto-

nominatiegraad worden afgeleid. 
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Benuttingsgraad 

De benuttingsgraad op entrypunt i (lri):  

)( capaciteitbruikbareUC

)capaciteitrde(genomineeNC
lr

i

i
i  

De benuttingsgraad op het netwerk (lr): 

i

i

i

i
i

i

i

i

i

UC

UC
lr

UC

NC

lr  

Uitgedrukt in percentage heeft de benuttingsgraad op het netwerk of op ieder 

entrypunt i in beginsel een waarde tussen 0% en 100%.  

In een systeem van “overboekingen” is het van belang om de nominatiegraad te 

zuiveren voor overboekingen. Bij bi-directionele interconnecties moet rekening 

worden gehouden met de nominaties in beide richtingen en is het fysisch gebruik het 

resultaat van de netto-nominatiegraad. 

De benuttingsgraad is gelijk aan het product van de reservatiegraad en de 

nominatiegraad (na zuivering voor overboeking): 

nrrrlrnetwerkhetvoor

nrrrlrientrypuntvoor iii

.

.

 

59. Ter illustratie wordt in Tabel 1 een raming gegeven van de verschillende 

gebruiksgraden op het niveau van het aardgasvervoersnet van Fluxys. 
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Tabel 1. Raming van de verschillende gemiddelde gebruiksgraden op het 

aardgasvervoersnet van Fluxys voor de periode 1990-2010. 

reservatiegraad BE De gemiddelde reservatiegraad evolueert van 90% in 2000 tot 

volledige reservatie vanaf 2006 met zelfs lichte 

meerreservaties (overboekingen) nadien (tot rr=107%) (*). 

GtotG Kent vanaf 2002 een overboeking die toeneemt tot 2008 met 

een graad van 154% om daarna weer af te nemen. 

nominatiegraad BE De gemiddelde nominatiegraad schommelt tussen de 35% en 

42% in de periode 2000-2010. Sinds 2005 lijkt de 

nominatiegraad lichtjes af te nemen. 

GtotG De gemiddelde nominatiegraad voor grens-tot-grensvervoer 

ligt systematisch hoger dan de nominatiegraad voor 

binnenlands vervoer en schommelt tussen de 35% en 60%. 

Evenwel wordt er een dalende trend vastgesteld vanaf 2000 

(wordt vooral verklaard door de stijgende overboekingen en 

het groeiend aandeel van kortetermijntransacties). 

benuttingsgraad BE Als gevolg van vorige twee indicatoren ligt de benuttingsgraad 

rond de 40% met een beperkte variantie (gecorrigeerd voor de 

lichte overboekingen om een zinvolle benuttingsgraad te 

verkrijgen). 

GtotG Er wordt een benuttingsgraad verkregen die schommelt tussen 

de 50% en de 70% in de periode 2000-2010 (gezuiverd voor 

de overboekingen om een zinvolle benuttingsgraad te 

verkrijgen)(*). 

BE: binnenlands vervoer; GtotG: grens-tot-grensvervoer 
Ramingen op basis van datarapportering van Fluxys aan de CREG. 
(*) Het betreffen de totale nominaties zonder correctie voor de bi-directionaliteit van de vTn-as. Dit verklaart de relatief 
hoge benuttingsgraad voor grens-tot-grens-vervoer. Het daadwerkeijk fysisch gebruik ligt lager (uitkomst van de netto-
nominatie van de forward en reverse nominaties).  
 
 

60. Tabel 1 geeft aan dat er een belangrijke mate van overboeking (meerverkoop van 

capaciteit dan fysisch daadwerkelijk aanwezig) is voor de vervoersactiviteiten van 

grens-tot-grens in de periode 1990-2020 (zie bijlage voor verdere toelichting 

betreffende overboekingen)17. Overboeking voor de binnenlandse markt is alsnog 

beperkt vanwege de “matching-regel”. Deze regel betekent dat een netgebruiker 

                                                 
17

 De gebruiksgraden en de overboekingsgraden bevestigen de analyses van de CREG in studie 765 
(CREG 2008) en studie 874 (CREG 2009). 
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“automatisch” entrycapaciteit toegewezen krijgt evenredig met de binnenlandse 

exitcapaciteit waardoor overboeking niet mogelijk is buiten het gedeelte “rate 

flexibility” dat buiten de matching-regel valt (zie Fluxys 2010). De matching-regel blijft 

behouden tot de introductie van het nieuw vervoersmodel einde 2012 (CREG 2011). 

Vanaf dan is er een ontkoppeling van entryreservaties en exitreservaties. 

61. Er moet worden onderlijnd dat Tabel 1 gemiddelde gebruiksgraden geeft op jaarbasis 

terwijl het reserveringsgedrag van de netgebruikers is afgestemd op de verwachte 

extreme debietsituatie op dagbasis en de operationele designcriteria dienen hiermee 

te stroken (zie paragraaf (21)). Tabel 1 geeft evenwel op zijn minst aan dat er een 

belangrijk potentieel is voor overboekingen en dat het commercieel beleid van Fluxys 

niet optimaal is afgestemd op de noden van de markt. Deze elementen en inzichten 

maken deel uit van de ontwikkeling van een nieuw vervoersmodel tegen einde 2012 

(CREG 2011)18.  

  
4.1  Congestie: contractueel/fysisch, tijdelijk/structureel, lokaal/globaal 

 
62. Indien de reserveringsgraad op entrypunt i maximaal is (rri=100%) is de kans groot 

dat er contractuele congestie optreedt indien de markt bijkomende vaste capaciteit 

vraagt op dat entrypunt, tenzij: 

- er zekerheid bestaat dat de fysische aardgasstroom op het gecongesteerde 

entrypunt niet hoger kan liggen dan de bruikbare capaciteit. Zolang bijvoorbeeld de 

upstreamcapaciteit lager ligt dan de downstreamcapaciteit, kan er downstream 

geen sprake zijn van contractuele congestie (noch fysische congestie) en kan 

iedere capaciteitsvraag downstream ingewilligd worden (zie bijlage). 

Overboekingen zijn bijgevolg vrij en bevorderen bovendien de netwerkefficiëntie19. 

                                                 
18

 Aangezien voorliggende studie zich op de eerste plaats richt tot een methodologische analyse om 
inzichten te verwerven en richtlijnen uit te werken wordt er geen verdere empirische analyse gegeven. 
Er is echter een CREG bottom-up analyse van het netgebruik per interconnectie gepland die verder 
zal ingaan op het netgebruik om praktische inzichten af te leiden. 
19

 De Zeepipe-terminal (ZPT) te Zeebrugge is hiervoor een voorbeeld. De 814 km offshore Zeepipe 
heeft een capaciteit van 1.655 k.m³(n)/h (www.gassco.no). Er wordt aangenomen dat er een 
piekdebiet (tijdelijk en niet gewaarborgd) mogelijk is van 2.100 k.m³(n)/h. De entrycapaciteit op het 
entrypunt ZPT op het Fluxysnet bedraagt meer dan de maximum capaciteit van de Zeepipe. Zolang er 
zekerheid is dat de capaciteit van de Zeepipe niet toeneemt en de entrycapaciteit op het net van 
Fluxys hoger ligt, kan er geen congestie (contractueel noch fysisch) optreden op het entrypunt ZPT. Er 
kan onbegrensd entrycapaciteit toegewezen worden. Meerdere netgebruikers kunnen bijvoorbeeld 
entrycapaciteit contracteren op ZPT (overboeking) zonder dat ze upstream een contract hebben, maar 
klaar willen staan voor commerciële opportuniteiten om op ZPT aardgas af te nemen. Er kan dan ook 
worden vastgesteld dat de gereserveerde capaciteit meer dan het dubbel bedraagt van de fysieke 

http://www.gassco.no/


 
39/54 

- een zeker percentage van overboeking, gebaseerd op statistische analyses, kan 

bevorderend zijn voor netwerkefficiëntie maar er moeten wel voldoende middelen 

beschikbaar zijn (bijvoorbeeld terugkoop van capaciteit) opdat de contractuele 

verbintenissen aangegaan door de netbeheerder worden nagekomen 

(gedragscode art.10 §2, Belgisch Staatsblad 2011). 

63. Indien de reserveringsgraad op entrypunt i maximaal is (rri=100% of vermeerderd met 

de overboeking) en bovendien de nominatiegraad op entrypunt i maximaal is 

(nri=100%) treedt er fysische congestie op indien de markt bijkomende werkelijke 

gasstromen (leveringen) vraagt op dat entrypunt. 

64. Of er contractuele congestie op een entrypunt bereikt is zodanig dat toegang niet 

mogelijk is, hangt af van het congestiebeleid (bijv. werking secundaire markt) en de 

mogelijkheden om via het netbeheer de capaciteit te herberekenen (bijv. capaciteit in 

de mate van het mogelijke verschuiven van onderbelaste entrypunten naar 

gecongesteerde entrypunten). Het is pas na de uitputting van de 

optimalisatiemogelijkheden (zie verder 4.3) dat er sprake kan zijn van een effectieve 

weigering van toegang wegens een gebrek aan capaciteit. 

65. Verschuivingen in de routevoorkeur van netgebruikers kunnen ertoe leiden dat de 

entrypunten (tijdelijk) sterk benut worden terwijl andere entrypunten (tijdelijk) sterk 

onderbenut worden. Lokaal kan er contractuele/fysische congestie optreden op 

entrypunten zonder dat er sprake is van contractuele/fysische congestie voor het 

gehele vervoersnet. 

66. Uiteraard moeten verschuivingen in de routevoorkeur, deze trends kondigen zich 

algemeen met een zekere vertraging aan, maximaal worden opgenomen in het 

investeringsbeleid en in de capaciteitsberekening. 

67. Het investeringsbeleid moet erop gericht zijn om die entrypunten te versterken die de 

voorkeur genieten van de netgebruikers. Indien bepaalde entrypunten structureel in 

ongebruik zijn, kunnen buitendienststellingen worden overwogen. 

                                                                                                                                                         
entrycapaciteit (www.fluxys.net) (voor rekening van de netgebruikers voor grens-tot-grensvervoer, zie 
CREG 2008 voor meer toelichtingen).  
Theoretisch illustratief geldt dus dat indien op alle interconnecties van het netwerk van Fluxys zou 
gelden dat de entrycapaciteit net iets hoger ligt dan de exitcapaciteit aan de andere zijde, en voor 
zolang deze ongelijkheid gegarandeerd is, er op het Fluxysnet geen congestie (contractueel noch 
fysisch) kan optreden voor toegang tot het netwerk.  
 

 

http://www.fluxys.net/
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68. De capaciteitsberekening moet erop gericht zijn om maximaal capaciteit van het 

onderbenutte entrypunt te verschuiven naar capaciteitscreatie op de sterk belaste 

entrypunten. Het potentieel van deze capiciteitstransfert van het ene entrypunt naar 

het andere wordt sterk bepaald door de karakteristieken van het netwerk. 

69. Als de lokale contractuele congestie op een entrypunt blijft aanhouden en structureel 

wordt, dus na een uitputting van de optimalisatiemogelijkheden, moeten lokale 

netversterkingen overwogen worden zelfs indien de globale toegang tot het netwerk 

niet verzadigd is. Deze regel geldt a fortiori bij veralgemeende congestie op het 

gehele netwerk.   

 

4.2  Capaciteitsreservatie-wig 

 
70. De benuttingsgraad (lri) geeft in beginsel de graad van fysiek gebruik van het 

entrypunt i. De reservatiegraad (rri) en de nominatiegraad (nri) spruiten voort uit het 

derdentoegangsregime. De netbeheerder biedt een gamma van vervoersdiensten 

aan (dienstenprogramma) die de verschillende netgebruikers kunnen contracteren in 

functie van hun verwachte vervoersbehoeften. Het fysiek netgebruik 

(aardgasstromen) en het contractueel netgebruik (gecontracteerde capaciteit) kunnen 

divergeren door: 

- naarmate het aantal netgebruikers toeneemt en de leveringsportefeuilles 

verschillen, zal de som van de individuele vervoersbehoeften hoger liggen dan 

het collectief fysisch netgebruik20; 

- onvolmaaktheden in het dienstenaanbod van de netbeheerder waardoor de 

netgebruiker geen optimale afstemming kan bereiken tussen de beschikbare 

vervoersdiensten en de diensten die het best passen voor de beoogde 

aardgasleveringen (bijvoorbeeld de keuze van looptijden); 

- onvolmaaktheden in de handel van vervoerscapaciteit waardoor netgebruikers 

belemmerd worden om gecontracteerde capaciteiten te verhandelen 

(bijvoorbeeld de organisatie van de secondaire markt); 

- de onvoorspelbaarheid van de daadwerkelijke aardgasleveringen dragen bij tot 

het uiteenlopen van de capaciteitsreservaties en het uiteindelijk fysisch 

                                                 
20

 Alleen al het uitmiddelingseffect (“foisonnering”, “pooling”) van de individuele portefeuilles leidt 
collectief tot efficiëntiewinsten. 
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netgebruik. 

Netwerkefficiëntie wordt bereikt naarmate er een betere afstemming is tussen het 

commercieel netbeheer en netgebruik enerzijds, en het fysiek netbeheer en 

netgebruik anderzijds.  

 
71. Naarmate het aantal netgebruikers toeneemt en de concurrentie groeit, is de vraag 

naar capaciteit steeds minder een afgeleide van de aardgasvraag. Netgebruikers, 

ieder voor zich, reserveren capaciteit om enerzijds de contractuele aardgasleveringen 

na te komen maar anderzijds om in te kunnen spelen op opportuniteiten op de markt. 

Dit zijn de zogenaamde capaciteitsreservaties voor arbitrage. Algemeen geldt dat hoe 

flexibeler de vervoersportefeuille van een netgebruiker, hoe efficiënter de aankoop en 

verkoop van aardgas.  

72. Arbitragereservaties hebben in termen van netwerkcapaciteit iets pervers. Ze vragen 

bijkomende capaciteit voor een alternatieve aanwending, maar leiden niet tot een 

hoger fysisch netgebruik. Vereenvoudigd, dezelfde hoeveelheid aardgas kan via 

route a of route b worden overgebracht maar globaal is er geen hogere belasting van 

het netwerk. Om de routeflexibiliteit aan te bieden zijn er wellicht bijkomende 

investeringen nodig, maar de volledige vraag naar capaciteit voor arbitrage opvangen 

via fysische netwerkversterkingen is inefficiënt. Het beleid moet er vooral in bestaan 

om via een intelligenter netbeheer en dienstenaanbod de contractuele behoeften op 

te vangen indien bijkomende capaciteitvraag niet leidt tot bijkomend fysisch 

netgebruik. 

73. In Figuur 5 wordt de divergentie tussen contractueel en fysisch netgebruik 

geïllustreerd. 

 

 

Figuur 5. Contractueel versus fysisch netgebruik: de reservatiewig. 
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Merk op:  
Niet enkel de vraagzijde kent een onderscheid tussen het contractuele en het fysische 
netgebruik (arbitrageboekingen) maar ook de aanbodzijde kent een onderscheid tussen het 
commercieel aanbod van capaciteit en de werkelijk beschikbare capaciteit (overboekingen). 
Dit zijn twee compenserende fenomenen. Overboekingen kunnen, mits specifieke 
voorwaarden, geheel of gedeeltelijk contractuele congestie opheffen (zie bijlage).  
                                                                                                                                                                             

 

Bespreking van het diagram: 

- Het netwerk wordt ontworpen om een bepaald piekverbruik te kunnen opvangen 

(netdesign). De nodige entrycapaciteit die hiervoor nodig is bedraagt design UC.  

- Indien de vraag naar capaciteit overeenstemt met de fysische behoeften volgens 

de criteria van het netdesign, snijdt de capaciteitsvraag in het evenwichtspunt B. 

Deze situatie stemt overeen met de praktijk van vóór de vrijmaking van de markt. 

Een grotere vraag kan het net niet opvangen. Voorbij het evenwichtspunt B is het 

netwerk in fysische congestie. 

- De ontkoppeling tussen aardgashandel en aardgasvervoer heeft aanleiding 

gegeven tot een contractuele vraag naar capaciteit die niet noodzakelijk 
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overeenstemt met de fysische vraag. Deze divergentie wordt vooral bepaald door 

het aantal netgebruikers en de intensiteit van de concurrentie. Tot 2005 lag de 

contractuele capaciteitsvraag bij benadering 3% hoger dan de fysische. Daarna 

is de diverengtie sterk gaan toenemen tot bij benadering 10% in 201021. Deze 

trend gaat zich ongetwijfeld verderzetten.  

- De contractuele vraag leidt bijgevolg tot een snellere “contractuele” verzadiging 

van het netwerk. In evenwichtspunt A is er geen vrije capaciteit meer en vanaf 

dat punt is het netwerk in contractuele congestie (voorzover dit bijvoorbeeld niet 

kan worden opgevangen door overboekingen). Het netwerk is op dat punt echter 

nog niet volledig benut (evenwichtspunt D) en ligt ongeveer 10 procent lager. Het 

is pas vanaf evenwichtspunt C dat de contractuele vraag naar capaciteit leidt tot 

fysische congestie. 

74. Indien er daadwerkelijk wordt geïnvesteerd om de arbitragereservaties (C – B) op te 

vangen, wordt er een netto-meerkost gecreëerd die louter bedoeld is voor de 

marktwerking zonder dat fysische netwerkversterkingen noodzakelijk zijn. 

Arbitragereservaties moeten zoveel mogelijk opgevangen worden door een 

“intelligenter” netbeheer en commercieel beheer (bijvoorbeeld overboekingen) die in 

het beste geval gelijke tred houden met de markt om het verschil tussen de 

contractuele en fysische vraag op te vangen.  

75. Indien er meerinvesteringen (meerkosten) nodig zijn om de capaciteitsbehoeften van 

de netgebruikers op te vangen, moeten de corresponderende meerkosten 

gecompenseerd worden opdat de markt niet geconfronteerd zou worden met hogere 

aardgasprijzen. Het is maar de vraag of deze baten gegenereerd kunnen worden 

door grotere efficiëntie in de handel van aardgas die de meerinvesteringen mogelijk 

maken.  

 

4.3  Optimalisatiemogelijkheden via een geïntegreerde capaciteitscreatie 

 
76. De capaciteit van een netwerk wordt niet uitsluitend bepaald door het investeren in 

infrastructuur. Een gerichte sturing van het net en de netgebruikers dragen bij tot een 

grotere netwerkefficiëntie. In dit deel gaat de aandacht uit naar enkele inzichten die 

steeds belangrijker worden voor een rationeel netbeheer.  

                                                 
21

 Deze cijfers betreffen ramingen voor het binnenlands vervoer op het H-gasvervoersnet. De situatie 
op het L-gasnet is grondig verschillend al was het maar vanwege het ontbreken van routeflexibiliteit.  
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77. De daadwerkelijke invoering van de gedragscode van 5 januari 2011 (Belgisch 

Staatsblad 2011) betekent een opheffing van de verschillende optionele behandeling 

van binnenlands vervoer en grens-tot-grensvervoer (zie ook de evolutie naar een 

nieuw vervoersmodel tegen einde 2012 (CREG 2011) . De onderwerping van het 

grens-tot-grensvervoer aan de regelgeving in de gedragscode (zie bijvoorbeeld de 

regels voor congestiebeleid (art. 10-16 van de gedragscode) en de secundaire markt 

(art. 17-20)) leidt op zich reeds tot een efficiënter capaciteitsgebruik en de vrijmaking 

van niet gebruikte capaciteit.  

78. De capaciteit van een netwerk wordt sterk bepaald door de symmetrie van het 

netwerk en de symmetrie van het netgebruik. Hoe symmetrischer de verdeling van de 

entrypunten op de netwerkgrens en hoe symmetrischer de benutting, hoe groter de 

totale capaciteit van het netwerk. Een gerichte sturing van het netgebruik draagt 

bijgevolg bij tot netwerkefficiëntie. 

79. Het is frapperend om vast te stellen dat de Verordening 994/2010 

(bevoorradingszekerheid, Publicatieblad van de Europese Unie, 2010) in de formule 

voor de berekening van de “N-1”-coëfficiënt de onderbreekbaarheid van de 

aardgasvraag equivalent stelt aan de investering in extra capaciteit.  

Een actief beleid van de netbeheerder om het potentieel van onderbreekbaarheid op 

te nemen in het investeringsbeleid als piekbesnoeiingsinstrument, kan bijdragen tot 

besparingen in de netuitbreidingen (die enkel voor pieksituaties benut zouden 

worden). 

80. Een belangrijke rem op het capaciteitspotentieel van een netwerk is de 

voorspelbaarheid van het gedrag van de netgebruikers en de flexibiliteit die aan de 

netgebruikers wordt gegeven. Er is een trend van afnemende voorspelbaarheid (meer 

netgebruikers, kortetermijntransacties, etc.) en groeiende flexibiliteit (ontkoppeling 

van entrypunt en exitpunt door de overgang naar een entry-exitmodel, opheffing van 

de matching-regel, etc.). Indien al de rest hetzelfde blijft, betekenen deze 

ontwikkelingen een afname van de vaste capaciteit. Om hier het hoofd aan te bieden 

moet er een redelijk evenwicht gevonden worden tussen contractuele instrumenten 

om de voorspelbaarheid te doen toenemen en het investeren in extra capaciteit. 

81. Een belangrijke infrastructuurnorm die Verordening 994/2010 

(bevoorradingszekerheid, Publicatieblad van de Europese Unie, 2010) oplegt is de 

permanent fysieke bidirectionaliteit van de interconnecties. In afwachting van de 

implementatie van de norm en de toepassing van ontheffingen, wordt hier onderlijnd 
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dat iedere fysieke aardgasstroom een virtuele capaciteit creëert in tegenstroom. Deze 

virtuele capaciteit wordt door de netbeheerder Fluxys gecommercialiseerd als 

conditionele capaciteit (de backhaulcapaciteit is conditioneel op de forward-stroom). 

De marktwaarde van backhaulcapaciteit kan vergroot worden door enerzijds deze 

capaciteit aan te bieden als vaste capaciteit via “flow commitments” 

(netwerkbeheersinstrumenten, contractuele garanties van een minimale forward-

stroom) of anderzijds verschillende punten met verschillende directionaliteit te 

bundelen en aldus swapmogelijkheden met aangrenzende netbeheerds af te 

spreken. Afwegingen tussen de kost van contractuele garanties (vergoedingen voor 

de netgebruikers die een minimale nominatie garanderen) en fysische investeringen 

in bidirectionaliteit zijn aangewezen en bieden in bepaalde gevallen een unieke 

oplossing voor het aanbieden van vaste capaciteit. Bijvoorbeeld voor de invoer van 

aardgas uit Frankrijk dat enkel mogelijk is via desodorisatie22 of tussen H-gas en L-

gas punten met Nederland.       

In Figuur 6 wordt schematisch het belang geïllustreerd van de verschillende terreinen 

die een actief beheer van de netbeheerder vereisen om het gewenste niveau van 

capaciteit voor toegang tot het aardgasnet te creëren. Sommige terreinen zijn 

momenteel nog onderbenut zoals een actief beleid voor de beheersing van de vraag 

(“demand side management”), de aanwending van beheersmogelijkheden via de 

netgebruikers (“supply side management”) en het afstellen van het dienstenaanbod 

op maat van de wensen van de netgebruikers. Het zijn deze beleidsterreinen die 

complementair steeds belangrijker worden dan het investeren in infrastructuur voor 

de creatie van capaciteit. De uitdaging bestaat er in om een redelijk evenwicht te 

vinden zonder in te moeten boeten op de kwaliteit van het capaciteitsaanbod.  

 

                                                 
22

 In tegenstelling met België waar aardgas wordt geodoriseerd zodra het geïnjecteerd wordt in de 
distributienetten, wordt in Frankrijk het aardgas reeds geodoriseerd op het vervoersnetwerk. 
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Figuur 6. De geïntegreerde aanpak voor capaciteitscreatie op het aardgasnet. 
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V. Besluit 

Deze studie poogt een bijdrage te leveren tot een beter begrip van capaciteit voor toegang 

tot het aardgasnet. De CREG reikt inzichten en richtsnoeren aan voor voor de implementatie 

van de recente nieuwe regelgeving: het 3de energiepakket (Publicatieblad van de Europese 

Unie 2009a,b), de gedragscode (Belgisch Staatsblad 2011), het nieuwe vervoersmodel 

(CREG 2011) en Verordening 994 (bevoorradingszekerheid, Publicatieblad van de Europese 

Unie 2010). 

Er wordt aangetoond welke determinanten invloed hebben op de capaciteit en uit welke 

componenten deze is opgebouwd. Het niveau van capaciteit wordt niet enkel bepaald door 

technische karakteristieken van het netwerk maar meer en meer door gedragsfactoren. 

Zowel de wijze van beheer van het netwerk (netbeheerder), het beheer van de aanliggende 

netbeheerders als het gebruik van het net door de toenemende groep van netgebruikers, zijn 

bepalend voor de hoeveelheid entrycapaciteit die kan worden aangeboden aan de markt. De 

beheersing en aanwending van deze gedragsfactoren vormen de uitdaging voor een 

optimale berekening van de capaciteit van een netwerk. Aansluitend moet de studie van de 

genoemde gedragsfactoren leiden tot een verfijning van het dienstenaanbod door de 

netbeheerder, aangevuld door een ondersteunend regulatoir kader. De uitwerking hiervan 

dient te gebeuren na raadpleging van de markt en in overleg met de CREG. De krachtlijnen 

van dit kader zullen mede de kern vormen van het nieuw vervoersmodel (CREG 2011).  

De verkregen inzichten van de studie brengen aan het licht dat een herziening van de 

ontwerpcriteria voor de dimensionering van het netwerk noodzakelijk is. De huidige criteria 

stoelen niet tot nauwelijks op een wettelijke basis maar vloeien voort uit de gebruiken uit het 

verleden. De nieuwe regelgeving vereist een toetsing van de criteria en een herziening waar 

nodig. Deze herzieningen door de netbeheerder van de investeringscriteria vereisen een 

coördinatie met de CREG. 

In het raam van de taken en de bevoegdheden van de CREG (zie bijvoorbeeld artikel 41 van 

de 3de Gasrichtlijn, Publicatieblad van de Europese Unie 2009a) wordt er vereist dat de 

netbeheerder de informatie over de methode voor de berekening van de capaciteit op 

transparante wijze ter beschikking stelt aan alle netgebruikers en de berekeningsmethode 

afstemt op een goede werking van de markt. Hiertoe worden richtlijnen voorgesteld die 

tegemoet komen aan huidige anomalieën: 
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- de ontwikkeling van een doorzichtig en adequaat netwerkscenario 

(referentiescenario) voor de berekening van capaciteiten met zicht op minimale en 

maximale entrycapaciteit per entrypunt; 

- de berekening van technische en bruikbare capaciteiten per entrypunt vanuit een 

netwerkbenadering en niet op een individuele basis; 

- de berekening en publicatie van bindende niveau‟s van entrycapaciteit die 

daadwerkelijk beschikbaar zijn als de markt erom vraagt; 

- een adequate frequentie van de capaciteitsberekeningen opdat een maximum aan 

capaciteit wordt aangeboden aan de markt; 

- optimalisatie die vooraf moet gaan aan een eventuele weigering van een 

capaciteitsaanvraag. 

De nieuwe regelgeving vereist doorzichtigheid, informatie en consistentie van de methode en 

de veronderstellingen aan de basis van capaciteitsberekeningen. De uitwerking van de 

berekeningsmethodologie door de netbeheerder dient te gebeuren in overleg met de CREG.  

De studie geeft tenslotte inzichten over de groeiende divergentie tussen contractueel en 

fysisch netgebruik en reikt richtsnoeren aan voor de netbeheerder om gepast op te treden 

met het oog op een efficiënt netbeheer. Eén van de uitdagingen bestaat erin om een 

efficiënte mix te vinden tussen investeren in infrastructuur, de beheersing van de vraag 

(“demand side management”), de aanwending van beheersmogelijkheden via de 

netgebruikers (“supply side management”) en een dienstenaanbod dat steeds meer op maat 

van de wensen van de netgebruikers wordt afgestemd. Het is deze geïntegreerde 

benadering die leidt tot een efficiënte creatie van capaciteit voor toegang tot het 

aardgasvervoersnet.  
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BIJLAGE:  

overboekingen en contractuele congestie 

 

 

A. Verklaring 

 

In beginsel wordt de bruikbare capaciteit in de Europese wetgeving gedefinieerd als de 

fysisch beschikbare capaciteit die wordt aangeboden aan de markt. Commercieel kan deze 

definitie verruimd worden door bijvoorbeeld de mate van overboeking. Overboeking stelt zich 

wanneer netwerkgebruikers meer capaciteit kunnen reserveren dan er in werkelijkheid 

beschikbaar is (zie CREG 2008 voor een toegepaste analyse). Overboekingen beogen een 

optimalisatie van de capaciteitsbenutting door te anticiperen op niet nominaties van 

gereserveerde capaciteit. De netbeheerder neemt hierbij echter een risico doordat niet al de 

verkochte capaciteit ook daadwerkelijk geleverd kan worden. Het is vanwege dit risico dat in 

principe de verkoop van vaste capaciteit niet zomaar overboekingen toelaat, mede om de 

bevoorradingszekerheid te vrijwaren. Er zijn echter situaties waarbij overboeking gepaard 

gaat met nauwelijks tot geen risico van niet beschikbaarheid. 

 

Op een entrypunt i van het netwerk is de “commercieel” bruikbare capaciteit (CUC) gelijk aan 

de (fysisch) bruikbare capaciteit vermenigvuldigd met de overboekingsgraad (ori, ori  1) : 

 

iii orUCCUC .  

 

Figuur A. Bruikbare capaciteit en overboeking. 

  

 

 

                                           overboekingsmarge 

 

 

contractueel                         (fysisch) 

bruikbare capaciteit              bruikbare capaciteit       
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B. Overboekingen temperen contractuele congestie 

 

Op een entrypunt i treedt er in feite pas contractuele congestie op indien de bijkomende 

capaciteitsvraag zou leiden tot een gecumuleerd niveau van gereserveerde capaciteit (RCi) 

die hoger ligt dan de “commercieel” bruikbare capaciteit: 

 

congestielecontractuevanoptredenCUCRC ii  

 

Zolang de mate van congestie kleiner of gelijk is aan de mate van overboeking, is er geen 

spake van contractuele congestie. 

 

Om een correcte diagnose te maken van al dan niet contractuele congestie op een entrypunt 

moet eerst geanalyseerd worden of de overboekingsfactor, ook als deze 1 is, efficiënt is 

vastgelegd. Een aangepaste en redelijke overboekingsfactor kan een efficiënte optie zijn om 

het hoofd te bieden aan contractuele congestie. 

 

C. Regelgeving inzake overboekingen 

 

Artikel 127 van de gedragscode (Belgisch Staatsblad 2011) stelt dat het de beheerder van 

het aardgasvervoersnet is toegestaan om binnen de grenzen van het redelijke meer vaste 

capaciteit aan te bieden en toe te wijzen dan daadwerkelijk als vast kan worden 

gegarandeerd onder de gesimuleerde netomstandigheden. Dit principe moet echter 

verzoend worden met met het beginsel dat de beheerder van het aargasvervoersnet alle 

economisch verantwoorde middelen in het werk stelt om de vastheid van de aan te bieden 

en toe te wijzen vaste capaciteit te waarborgen onder meer door het aanwenden van 

operationele akkoorden en indien nodig door het terugkopen van vaste capaciteit op de 

secundaire markt (artikel 126 van de gedragscode). De beheerder van het 

aardgasvervoersnet overlegt over de modaliteiten voor het terugkopen van vaste capaciteit 

met de CREG.   

 

De overboekingsfactor kan toenemen naarmate bijvoorbeeld: 

 

- de netbeheerder uit nominatiepatronen vaststelt dat de daadwerkelijke 

capaciteitsbenutting relatief laag ligt; 

- de netbeheerder over afspraken beschikt om de nominatiepatronen en -niveaus te 

beïnvloeden; 

- de netbeheerder over afspraken beschikt met de aanliggende beheerders die 
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overboekingen mogelijk maken; 

- de netbeheerder kan terugvallen op een vlotte terugkoop van vaste capaciteit.   

 

Overboekingen leveren extra opbrengsten zonder dat hier investeringen tegenover staan. In 

deze zin is er een positieve invloed op de tarieven voor het netgebruik. Anderzijds zijn er 

financiële risico‟s verbonden aan overboekingen indien de meerverkoop daadwerkelijk 

genomineerd zou worden en de netbeheerder gedwongen wordt om capaciteit terug te 

kopen. Het is daarom van belang om een evenwichtig en redelijk mechanisme voor 

overboekingen te ontwikkelen in het nieuw vervoersmodel (CREG 2011) in overleg met de 

CREG.  

 

D. Onbegrensde overboekingen 

 

Er is een specifiek geval waarbij de netbeheerder geen risico loopt bij een meerverkoop van 

capaciteit dan fysisch aanwezig op een entrypunt i : indien er zekerheid bestaat dat de 

fysisch bruikbare capaciteit stroomopwaarts (upstream) steeds lager of gelijk is dan de 

bruikbare capaciteit op het entrypunt i. In dit geval kan zonder risico de capaciteit op dat 

entrypunt onbegrensd verkocht worden en kan er geen sprake zijn van contractuele 

congestie. 

 

optredencongestielecontractuegeenerkan

enonbegrensdtoegangvoorcapaciteitvangoverboekinisUCUCals downstream

i

upstream

i  

 

Hieruit volgt dat indien een netwerk zodanig wordt ontwikkeld waardoor de capaciteit op 

iedere entrypunt steeds minstens zo groot is als de hoeveelheid die het aanliggend netwerk 

kan leveren, er onbegrensd kan worden overboekt en er geen contractuele congestie kan 

optreden.  
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Figuur B. Beginsel van onbegrensde overboekingen. 
 

 

 

 

 

 

In een aardgassysteem waarbij het downstream-netwerk op iedere interconnectie minstens 

over evenveel permanente fysische capaciteit beschikt als het upstream-netwerk, kan er 

op basis van deze voorwaarde geen sprake zijn van contractuele congestie voor toegang 

tot het downstream-netwerk en kan er onbegrensd worden overboekt zonder risico, zolang 

deze voorwaarde verzekerd is. 

 

Netwerken die volgens dit principe worden ontwikkeld, worden niet geconfronteerd met het 

vraagstuk van optimaal congestiebeheer op de entrypunten. 

 

 

 

Er moet echter worden onderlijnd dat vanuit bevoorradingszekerheid er steeds voldoende 

daadwerkelijke capaciteit beschikbaar moet zijn om het verwachte piekverbruik op te vangen 

en dit niet enkel voor de toegang tot het netwerk maar ook stroomopwaarts (upstream). Een 

correcte beoordeling van de nodige capaciteit op een interconnectie ten behoeve van de 

bevoorradingszekerheid moet steeds voorafgaan aan het toelaten van overboekingen en de 

risico‟s van overboekingen moeten steeds kunnen worden opgevangen zonder de vastheid 

van vaste capaciteit te schenden.  

 

Het potentieel van overboekingen is mede afhankelijk van de evolutie naar een nieuw 

vervoers- en commercieel model dat mede gestuurd wordt door de Europese regelgeving 

(zie bijvoorbeeld de ERGEG discussie over het “target model” (http://www.energy-

regulators.eu). De mogelijke evolutie naar “bundled services” (aanbod van vervoersdiensten 

aan weerszijden van interconnecties als één pakket), “hub-tot-hub-handel” (enkel nog 

aardgashandel op handelsplatforms en bijv. niet meer op interconnecties), “combined 

products” (interconnecties samenvoegen tot één virtuele interconnectie), … (zie bijvoorbeeld 

ACER 2011) hebben een invloed op de mogelijkheden voor overboekingen. “Bundled 

services” zouden een rem tot een opheffing van overboekingen kunnen betekenen hetgeen 

efficiëntieverliezen zouden kunnen inhouden.  

 

http://www.energy-regulators.eu/
http://www.energy-regulators.eu/
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Tijdens zijn vergadering van 31 maart 2011 keurde het Directiecomité van de CREG  

de voorliggende studie goed. 
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