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Samenvatting

1.

In België zijn er een reeks van gunstige marktomstandigheden voor het aantrekken
en verdelen van aardgasstromen. Hoe meer de Belgische marktplaats ondersteund
wordt door handelbevorderende diensten en infrastructuurfaciliteiten, hoe meer
handelaars aardgastransacties zullen uitvoeren in België voor zowel de Belgische
afzetmarkt als andere afzetmarkten in Noordwest-Europa. De organisatie van de
groothandelsmarkt in België, die via de hervorming van 1 oktober 2012 een nieuwe
impuls heeft gekregen, is gericht op dit groeipatroon dat zich weerspiegelt in
voorzieningszekerheid en aardgasliquiditeit tegen concurrerende prijzen. Momenteel
verhandelen meer dan 60 handelaars aardgas op de Belgische marktplaats en
bereiken de fysische aardgastransacties voor het binnen- en buitenland op het
handelsplatform van Zeebrugge volumes van meer dan 2,5 TWh per dag. Maar liefst
een vijfvoud van het gemiddeld dagelijks aardgasverbruik in België.

2.

De gunstige marktomstandigheden voor aardgasvoorziening en marktliquiditeit zijn
echter geen verworvenheid. Niet enkel aardgashandelaars zijn in concurrentie met
elkaar maar ook de verschillende marktplaatsen in de EU wedijveren met elkaar voor
het aantrekken van aardgasstromen en aardgashandelaars. Zoals er een fusietrend
zichtbaar is bij aardgashandelaars zullen marktplaatsen meer en meer samengaan.
Het is daarom van belang dat gewaakt wordt over de nog steeds grote populariteit
van de Belgische marktplaats en dat een marktdynamiek behouden blijft die borg
staat voor voorzieningszekerheid en marktliquiditeit. In dit verband is voorzichtigheid
geboden bij eventuele interventies in het marktgebeuren ten behoeve van
bijvoorbeeld bevoorradings- en milieudoelstellingen opdat er geen verstoringen
zouden optreden in de marktwerking.

3.

Van de 60 aardgashandelaars op de Belgische marktplaats zijn er 35 die over een
federale leveringsvergunning beschikken voor rechtstreekse aardgasleveringen aan
eindverbruikers in België en 17 vergunninghouders hebben daadwerkelijke leveringen
op hun actief staan. In 2011 waren er netto voor 388 TWh aardgastransacties
(fysische aardgasstromen) vanuit het buitenland naar België, werd 159 TWh hiervan
verhandeld op de Hub van Zeebrugge en kwam daar gemiddeld in eigendom van
bijna 5 verschillende handelaars (het netto verhandeld volume bedraagt 770 TWh) en
waren er voor netto 205 TWh aardgastransacties vanuit België naar omringende

2/73

afzetmarkten. De omvang en de intensiteit van deze transacties en dit in verhouding
met de Belgische verbruiksmarkt van 183 TWh, geven aan dat de Belgische
groothandelsmarkt

een

internationaal

knooppunt

vormt

voor

omvangrijke

aardgastransacties en een hoge intensiteit van handel kent. De Belgische
marktplaats is dan ook gelegen tussen de twee grootste afzetgebieden voor aardgas
in de EU, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland die samen goed zijn voor een derde
van het Europees aardgasverbruik. Verder wordt de Franse afzetmarkt voor 38%
voorzien

in

aardgas

vanuit

het

Belgisch

aardgassysteem

en

hangt

het

Groothertogdom Luxemburg er voor 42% vanaf.
4.

Ondanks de intensiteit van de handel, zien we dat de Belgische afzetmarkt voor
aardgas geconcentreerd is bij enkele grote aanbieders. De energieconcerns ENI,
GDF Suez en EDF beheersen voor 82% de Belgische afzetmarkt terwijl de overige 14
leveringsondernemingen instaan voor 18% van de aardgasvoorziening. Deze
oligopolische

marktvorm

aardgasbusiness

waar

is
een

een

economisch

trend

van

normaal

fusies

verschijnsel

zichtbaar

wordt

in

de

gezien

de

schaalvoordelen en de noodzakelijke bedrijfsomvang om rechtstreeks bij de bron
aardgas te kunnen verkrijgen,

al dan niet

door

eigen exploitatie.

Deze

energieconcerns die actief zijn over de hele aardgasketen met bovendien nog
horizontale integratie in de elektriciteitsbusiness, zijn het kloppend hart van de
energievoorziening. Er moet evenwel gewaakt worden dat er daadwerkelijk sprake is
van concurrentie en dat de efficiëntiewinsten zich tevens vertalen naar lagere
aardgasprijzen voor de eindverbruikers. Hiervoor is markttoezicht noodzakelijk maar
ook

voor

het

vrijwaren

van

de

gelijke

rechten

voor

kleine

en

grote

leveringsondernemingen om te komen en te gaan op de groothandelsmarkt.
5.

Energieconcerns zijn de recente jaren geconfronteerd met een zekere mate van
overcontractering van aardgas met aardgasproducenten of althans met een situatie
waarbij de aardgasprijs op de kortetermijnmarkt lager lag dan de prijsindex in de
langetermijncontracten. Een situatie die nog versterkt wordt door de krimpende tot
stabiliserende

aardgasmarkt

in

de

EU-27.

In

2011

was

de

gemiddelde

aardgasaankoopprijs aan de grens steeds hoger dan de spotprijs die genoteerd werd
op de Hub van Zeebrugge en dit met een gemiddelde van 2,78 EUR/MWh. Het
overaanbod van aardgas heeft geleid tot een sterke liquiditeitsgroei van de
groothandelsmarkt met sterke concurrentie en een druk op de kortetermijnprijzen tot
gevolg. Dit heeft evenwel sterk de marges van de aardgashandelaars onder druk
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gezet aangezien hun leveringscontracten met klanten vooral gekoppeld zijn aan
spotprijzen.
6.

Er tekent zich een trend af van steeds meer aardgastransacties op korte termijn
waarbij de groothandelsmarkt de spil vormt. Dit onder druk van groeiende
concurrentie en steeds betere koppeling van de Europese marktplaatsen.
Aardgasprijzen volgen op deze manier steeds meer de ogenblikkelijke confrontatie
van vraag en aanbod waardoor de aardgasprijs meer en meer de daadwerkelijke
marktprijs gaat weerspiegelen maar inherent hieraan een grotere volatiliteit kent.
Deze volatiliteit wordt niet enkel in de hand gewerkt door de aanbodzijde van de
markt maar ook door ontwikkelingen aan de vraagzijde. Leveringscontracten worden
steeds meer op maat van de industriële aardgasafnemer opgesteld die bovendien
nog de gelegenheid krijgt om zelf het aardgas te verhandelen. Een faciliteit die vooral
wordt aangesproken door elektriciteitsproducenten en steeds meer het geval zal zijn
vanwege de onregelmatigheden in de aanwending van aardgasgestookte centrales.
Dit vanwege het intermitterend karakter van zon- en windenergie. Aardgasvolumes
worden minder belangrijk maar het leveren van piekdebieten wordt meer en meer de
uitdaging voor zowel de aardgasleveringen als de aardgasinfrastructuur, en dit zowel
op technisch vlak als op het vlak van de economisch noodzakelijke rendabiliteit.

7.

Zolang deze prijsvolatiliteit het gevolg is van werkelijke beschikbaarheden van
aardgasaanbod en -vraag, zonder dat deze het gevolg zouden zijn van eventuele
scheeftrekkingen in de markt, wordt de prijs het signaal voor de sturing van vraag en
aanbod met marktevenwicht tot gevolg en dit volgens de economische logica. In deze
normale marktomstandigheden is een fysisch tekort aan aardgas in België moeilijk
denkbaar maar zal de aardgasprijs uiteindelijk bepalen of er nog voldoende vraag is.
Relatieve aardgasschaarste zal bijgevolg reeds via de stijgende prijzen leiden tot het
besnoeien van de vraag zonder dat hiervoor directe interventie nodig is. Deze
marktdynamiek is zeer krachtig zolang aardgasstromen de weg van de economische
logica kunnen blijven volgen. Dit neemt niet weg dat van overheidswege bepaalde
minimumgaranties nodig blijven om de voorzieningzekerheid te waarborgen vanuit
maatschappelijke

beschermingsoverwegingen,

grensoverschrijdende

solidariteitsbeginsels, veiligheid en andere externaliteiten.
8.

Er is momenteel een trend waarbij de volumevraag naar aardgas stabiliseert en zelfs
terugvalt. De huidige vooruitzichten zijn dat vóór 2017 hierin geen verandering komt
in de EU-27. Maar anderzijds neemt de vraag naar piekdebieten toe en dit vereist een
belangrijke

extra

flexibiliteit

van

zowel

aardgasleveringen

als

van

de
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aardgasinfastructuur. De balanceringsmarkt zal steeds belangrijker worden en
gekenmerkt door een grote verwevenheid van de aardgas- en elektriciteitsmarkt.
Flexibiliteit vereist extra diensten en dus kosten waardoor de marktontwikkelingen
niet leiden tot een exclusief neerwaartse druk op de aardgasprijs voor de consument.
Of het netto prijseffect negatief is zal sterk afhangen van hoe gunstig de markt
georganiseerd wordt waardoor transactiekosten beperkt blijven ten opzichte van de
bruto efficiëntiewinsten. In dit verband blijft toezicht noodzakelijk opdat een druk op
de groothandelsprijzen voor aardgas in voldoende mate weerspiegeld wordt in de
eindverbruikprijzen. Een traject dat geen vanzelfsprekendheid is in een markt waarin
enkele aanbieders de eindverbruiksmarkt blijven beheersen.
9.

Zeker voor een marktplaats voor aardgas zoals de Belgische blijft een goede
infrastructuur die zowel de hardware heeft om aardgas aan te trekken en te verdelen
als een handel stimulerende dienstverlening, de sleutel voor voorzieningszekerheid
met vastheid van leveringscontracten en marktliquiditeit tegen redelijke prijzen. En
ook op dit vlak is er een zekere mate van concurrentie zichtbaar in Europa.
Aardgashandelaars gaan naar de marktplaatsen die zij het aantrekkelijkst vinden,
waar zij met andere woorden vlot handel kunnen drijven met zo weinig mogelijk
risico’s en tegen zo laag mogelijke transactiekosten. Marktplaatsen die de
groeispiraal kunnen bereiken tussen de elkaar versterkende evoluties van
aardgasstromen- en handel worden uiteindelijk door de markt beloond voor hun
aardgasliquiditeit door als prijsreferentie te dienen in hun contracten. Lange tijd was
het Britse NBP de referentie maar het Nederlandse TTF duikt steeds meer op als de
graadmeter voor de marktwaarde van aardgas in Noordwest-Europa. Hierin heeft de
Nederlandse TTF het handelsplatform te Zeebrugge ingehaald.

10.

De liquiditeit van de Belgische marktplaats voor aardgas, zelfs bij onverwachte
schokken, wordt geïllustreerd door een analyse van de koudegolf in februari 2012. De
koudegolf leidde tot een stijging van de aardgasprijs met een extra 15 tot 20
EUR/MWh om tijdelijke pieken te bereiken van 40 tot 45 EUR/MWh. Dit prijssignaal
zorgt evenwel voor de gewenste markteffecten: extra aardgasvolumes worden
aangetrokken. Extra aardgas leidt tot een matiging van prijzen en dit proces gaat
verder tot er een stabiele evenwichtsprijs wordt bereikt die overeenkomt met de prijs
van vóór de koudegolf. Het is verrassend hoe flexibel de markt heeft gereageerd
tijdens de koudegolf en hoe snel er een herstel van de markt tot een nieuw stabiel
prijsniveau plaatsvond. Dit wijst op een grote liquiditeit van de markt, ook in
omstandigheden van plotse relatieve schaarste.
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11.

Het kan niet worden ontkend dat de marktorganisatie blijft kampen met een dualiteit
tussen het dynamisme van de H-gasmarkt en het pragmatisme van de L-gasmarkt. In
Nederland zijn er op dit vlak belangrijke innovaties geweest (bijv. geen commercieel
onderscheid meer tussen L en H met eenzelfde prijsnotering op TTF) die in België
echter veel moeilijker zijn door te voeren aangezien Nederland meer faciliteiten heeft
als belangrijke producent (L+H) en uitvoerder van aardgas in de EU. Het blijft wel de
vraag of het Nederlandse beleid economisch duurzaam is omdat steeds meer H-gas
“verarmd” moet worden tot L-gas omdat de L-gaswinning afneemt en of er geen
prijssegmentatie komt tussen H-gas en L-gas. Essentiële vragen die een orïëntatie
voor de L-gasmarkt bepalen.
Op kortere termijn zal bij een gebrek aan liquiditeit van L-gas in België uitgeweken
moeten worden naar de liquide marktplaats TTF. Dit leidt op zich niet tot een
handelshandicap gezien de sterke marktkoppeling (prijsconvergentie) ware het niet
dat er kosten gedragen moet worden op het interconnectiepunt Hilvarenbeek/Poppel:
exittarief van GTS in Nederland en een entrytarief van Fluxys Belgium. Verder is het
geen evidentie om aan Nederlandse zijde vlot over vaste exitcapaciteit te kunnen
beschikken voor een korte termijn. De resterende dualiteit tussen de H-gasmarkt en
L-gasmarkt wordt verder onderzocht door de CREG om oplossingen te bieden die
mogelijke discriminatie tussen beide aardgaskwaliteiten vermijden.
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Beleidsconclusie
12.

België beschikt over gunstige marktomstandigheden die essentieel zijn voor het
aantrekken en verdelen van aardgasstromen. Blijvende inspanningen en toezicht zijn
vereist

op

het

vlak

van

marktorganisatie,

handelbevorderende

diensten,

infrastructuurfaciliteiten en een correcte prijsvorming van aardgas. In een goed
werkende groothandelsmarkt is de aardgasprijs de graadmeter voor tijdelijke
schaarste of overvloed en het resultaat van een evenwicht tussen vraag en aanbod.
Het is daarom noodzakelijk om een drempelprijs voor aardgas te bepalen die
overeenstemt met een verstoring van de bevoorradingszekerheid. Verder is
terughoudendheid geboden bij overheidsinterventies die mogelijk de marktwerking
verstoren.
13.

Zolang België aantrekkelijk blijft voor aardgashandel voor het binnen- en buitenland
zal de eigen aardgasvoorzieningszekerheid hoog blijven scoren. Dit is evenwel geen
vanzelfsprekendheid want er is niet enkel concurrentie tussen aardgashandelaars
maar ook marktplaatsen wedijveren met elkaar in Europa om zoveel mogelijk
aardgasstromen en handel aan te trekken om vervolgens uitgeroepen te worden tot
de referentiemarkt voor de prijsvorming. Een goede koppeling tussen liquide
marktplaatsen is de huidige leidraad in Europa en schaalvergroting van de
marktplaats

door

fusies

komt

in

het

vizier.

Positieve

evoluties

voor

de

voorzieningszekerheid en marktliquiditeit waar het beleid oog voor moet hebben en
stimuleren waar nodig.
14.

Vanaf de vrijmaking van de markt is er een geleidelijke ontwikkeling geweest van een
gereguleerd monopolie naar een concurrentiemodel met een drietal dominante
aanbieders van aardgas waarnaast een reeks leveranciers opereren met beperkte
marktaandelen. Dit is een economisch normaal verschijnsel en moet niet bestreden
worden. Energieconcerns met internationale aardgasportefeuilles en participaties in
de aardgaswinning zijn een essentiële spil in de aardgasvoorziening en de
marktliquiditeit. Er moet evenwel toezicht zijn dat marktdominantie niet ten koste van
anderen wordt aangewend en er daadwerkelijk sprake is van concurrentie.

15.

De groeiende trend naar meer aardgastransacties op korte termijn en grotere
prijsvolatiliteit op de groothandelsmarkt zijn geen negatieve evoluties voor de
aardgasvoorziening en marktliquiditeit, in tegendeel. Zolang aardgasstromen volgens
een economische logica de Europese markt bereiken, dus ook Belgë, draagt de
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intensiteit van de handel bij tot een efficiënte vraag en aanbod van aardgas. Tegen
deze economische tendens ingaan zou de marktwerking belemmeren. Anderzijds
vraagt meer aardgashandel op korte termijn een grotere flexibiliteit van de
infrastructuur en de handelbevorderende dienstverlening. Vroeger werd infrastructuur
ontwikkeld voor gekende fysische aardgasstromen. Nu wordt infrastructuur
ontwikkeld voor marktintegratie en aardgashandel hetgeen veel meer internationaal
overleg binnen Europa vereist.
16.

De vraag naar voorzieningszekerheid verschuift meer naar de korte termijn. De
zekerheid van aardgasvolumes is niet zozeer een thema maar wel de vraag naar
zekerheid van aardgasleveringen op (plotse) piekvraagmomenten. Deze evolutie
wordt zelfs nog aangescherpt in de huidige markt die gekenmerkt wordt door een
stabiliserende tot dalende aardgasvraag maar met een groei van de vraag naar
piekleveringen. Deze evolutie wordt vooral ingezet door de aardgasgestookte
elektriciteitscentrales die meer en meer deel uitmaken van een optimalisatie tussen
aardgas en elektriciteit (arbitrage) en terugvallende opbrengsten uit wind en zon
opvangen. Bovendien is de vraag naar piekdebieten steeds meer plotseling en
onvoorzien. Aardgas en elektriciteit worden steeds meer verstrengeld, mede door de
vrijmaking van de markten, en dit biedt opportuniteiten voor de voorzieningszekerheid
en efficiëntie maar vraagt om een geïntegreerde beleidsvisie aardgas en
elektriciteit die tot op heden ontbreekt. Wetgeving is noodzakelijk die vast moet
leggen tot welke piekdebieten de aardgasinfrastructuur in staat moet zijn. Dit niet
enkel voor voor de bevoorrading van distributienetten maar ook voor de bevoorrading
van de industrie en de aardgasgestookte centrales.

17.

Een dynamisch marktmodel voor hoogcalorisch aardgas is niet copieerbaar voor
laagcalorisch aardgas die een uitgesproken regionaal karakter heeft en bijna
uitsluitend nog verbruikt wordt op de distributienetwerken. Niettemin is deze submarkt
goed voor 26% van de aardgasvraag en wordt bijvoobeeld heel de Brusselse
agglomeratie en Antwerpen-Stad voorzien in L-gas. Onmiskenbaar wordt het verschil
tussen het dynamisme van de H-gasmarkt en het pragmatisme van de L-gasmarkt
groter. Dit vraagt om een specifieke marktorganisatie van de L-gasmarkt en dit op
maat van de markt die in België dus vooral een distributiemarkt is. Een essentieel
voorafgaand vraagstuk is of het huidig Nederlands beleid om steeds meer H-gas te
“verarmen” tot L-gas aangezien de L-gaswinning afneemt wel economisch duurzaam
is en op termijn niet leidt tot een prijssegmentatie tussen H-gas en L-gas. Tot op
heden wordt er geen onderscheid gemaakt op TTF en is er één prijsnotering. Ook
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hanteren de leveranciers op de distributienetten geen prijssegmentatie. Voor de
industriële grootverbruikers ligt dit anders aangezien zij vrij onderhandelen met de
door hen gekozen leveranciers en kunnen leveranciers verschillende prijzen
hanteren. Een hervorming van de organisatie van de Belgische L-gasmarkt is
niet onoverkomelijk maar vereist wel eerst meer duidelijkheid over het Nederlandse
beleid. Zolang de CREG hierin geen inzichten verkrijgt kunnen er moeilijk initiatieven
worden genomen om de marktorganisatie adequaat te hervormen.
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Inleiding
18.

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS
(CREG) onderzoekt in deze studie de marktontwikkelingen die de aardgasvoorziening
op

de

Belgische

groothandelsmarkt

bepalen.

Er

wordt

nagegaan

of

de

randvoorwaarden steeds meer vervuld worden voor een liquide groothandelsmarkt
waardoor de markt in staat is om vraagfluctuaties op te vangen zonder dat hierdoor
grote prijsschommelingen ontstaan.
19.

Deze studie is 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 Gaswet). Voornoemd artikel van de Gaswet bepaalt dat de CREG op
eigen initiatief onderzoeken en studies kan uitvoeren in verband met de
aardgasmarkt.

20.

Voorliggende studie is mede bedoeld als bijdrage voor het noodplan en het preventief
actieplan die de bevoegde instantie voor bevoorradingszekerheid (FOD Economie –
AD Energie) moet opstellen tegen het einde van 20121 (artikel 4, 5° van Verordening
(EU) Nr. 994/20102).

21.

Deel 1 van de studie geeft een beeld van de omvang en de intensiteit van de
aardgastransacties die momenteel plaatsvinden in België en biedt de cijfermatige
onderbouw voor de studie.

22.

Deel 2 richt zich op de organisatie van de aardgashandel die evolueert naar een
oligopolistische

marktvorm.

Deze

trend is

op

zich

niet

nadelig

voor

de

voorzieningszekerheid tegen redelijke prijzen zolang er sprake is van wedijver om
marktaandelen,

een

vereiste

waarvoor

markttoezicht

noodzakelijk

is.

De

inkoopportefeuille van de groothandelaars wordt beschouwd en de trend naar steeds
meer aardgastransacties op korte termijn. Tevens wordt hier het belang van de
groeiende synergie tussen aardgas en elektriciteit belicht.

1

CREG-studie 1167 over de bevoorrading van aardgas en elektriciteit bij de laagste temperaturen
sinds de vrijmaking van de markten (februari 2012) van 1 augustus 2012 is tevens een bijdrage van
de CREG in deze context (http://www.creg.info/pdf/Studies/F1167NL.pdf).
2
Verordening (EU) Nr. 994/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010
betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering en houdende intrekking van Richtlijn
2004/67/EG van de Raad, Publicatieblad van de Europese Unie van 12/11/2010.
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23.

Deel 3 bekijkt de Belgische marktplaats voor aardgas en de recente hervormingen die
werden doorgevoerd. Steeds meer aardgas wordt verhandeld op de Europese
aardgashubs en de prijsvorming van aardgas wordt steeds meer bepaald door vraag
en aanbod. Dit is een positieve trend waardoor er prijssignalen komen die tijdelijke
aardgasschaarste of -overvloed weerspiegelen waardoor het marktmechanisme,
onder normale marktomstandigheden en mits de nodige randvoorwaarden qua
marktkoppeling en infrastructuur, zal zorgen voor een efficiënt en stabiel evenwicht
tussen vraag en aanbod.

24.

Deel 4 behandelt de liquiditeit van de groothandelsmarkt. Van een liquide
aardgasmarkt spreken we als op de markt sprake is van een zodanig grote vraag en
een zodanig groot aanbod van aardgas waardoor een extra vraag of aanbod verwerkt
kan worden zonder dat hierdoor onder normale omstandigheden (dus niet bij niet
overzienbare incidenten) grote prijsschommelingen ontstaan. De koudegolf in februari
2012 biedt een illustratie dat de markt in staat is om ook in een uitzonderlijke situatie
voldoende aardgasstromen aan te trekken, de aardgasprijs onder controle te houden
en na de schok zich vlot te herstellen tot een stabiliserende situatie.

25.

Om de studie bevattelijk te houden, zal niet systematisch de opdeling gemaakt
worden van de Belgische aardgasmarkt in een submarkt voor H-gas en een submarkt
voor L-gas. De L-gasmarkt is nog steeds een afzonderlijke submarkt in België
waardoor bevindingen voor de H-gasmarkt niet zomaar veralgemeend kunnen
worden voor de hele Belgische aardgasmarkt. Daarom worden in Deel 5 enkele
typische elementen van de L-calorische marktplaats besproken.

26.

Tenzij anders staat vermeld, zijn de cijfergegevens gebaseerd op de gegevens die de
netbeheerder Fluxys Belgium NV ter beschikking stelt op haar online dataplatform
(http://data.fluxys.com/Pages/Home.aspx) of gegevens waarover de CREG beschikt
als toezichthouder van de markt waaronder gegevens afkomstig uit een jaarlijkse
bevraging gericht tot de houders van een federaal leveringsvergunning.
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I.

Huidige posities op de aardgasmarkt

27.

België positioneert zich meer en meer, dit in concurrentie met omringende
marktplaatsen, als een belangrijke marktplaats voor aardgas in Noordwest-Europa.
Dit eerste deel van de studie geeft een beeld van de omvang en intensiteit van de
aardgastransacties die momenteel plaatsvinden om tegemoet te komen aan het
aardgasverbruik. Deze verkenning staat vervolgens toe om op basis van
waargenomen ontwikkelingen op de aardgasmarkt vanaf Deel 2 dieper in te gaan op
vraagstukken over de voorziening van aardgas en de liquiditeit van de Belgische
marktplaats voor aardgas.

1.1

Europese aardgasmarkt

28.

De Europese aardgasmarkt (EU-27) vertegenwoordigt met een jaarvraag van 447,9
miljard m³(n) in 2011 een aandeel van 13,9% in de mondiale afzetmarkt voor
aardgas3. Hiermee is de EU-27 aardgasvraag lichtjes hoger dan de Russische
aardgasvraag (aandeel van 13,2%, 3de plaats mondiaal) en kleiner dan de
aardgasmarkt in de VSA (21,4%, 1e plaats mondiaal). China is één van de snelst
groeiende afzetmarkten, van 27,4 miljard m³(n) in 1991 tot 130,7 miljard m³(n) in 2011
(jaarlijkse groei van 16,9%) en vertegenwoordigt een mondiaal aandeel van 4,1%.
Het IEA4 verwacht dat de Chinese afzetmarkt tegen 2017 meer dan verdubbeld zal
zijn. De mondiale aardgasvraag steeg in 2011 met een bescheiden 2,2% hoewel de
aardgasvraag in de EU-27, als enige regio in de wereld, een forse daling kende van
de aardgasvraag met 9,9%.

29.

Het IEA komt tot de vaststelling dat het mondiaal aardgasaanbod sneller stijgt dan de
aardgasvraag onder impuls van de productie in de VSA, Qatar en Rusland. De
winning van leisteengas (“shale” gas) zet de aardgasprijzen in de VSA onder druk
waardoor de regionale aardgasmarkt in Noord-Amerika sterk groeit. Aangezien in
tegenstelling tot de wereldmarkt voor petroleum, de mondiale aardgasmarkt regionaal
is, geniet Europa slechts beperkt van de niet-conventionele aardgaswinningen in
Noord-Amerika in de zin dat invoerstromen voor deze regio nu vrijkomen voor andere
afzetmarkten. Verder verdringt aardgas in de VSA steenkool voor de productie van
elektriciteit waardoor er afgeleide effecten kunnen worden vastgesteld op de

3
4

BP Statistical Review of the World Energy June 2012 (www.bp.com).
IEA Medium-term Gas Market Report 2012 (www.iea.org).
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steenkoolmarkt (vrijgekomen vraag die de steenkoolprijs negatief beïnvloedt en zo de
concurrentie aanscherpt met aardgas voor bijvoorbeeld de productie van elektriciteit).
Dit wordt bevestigd door een blik op de regionale aardgasprijzen in 2011. Gemiddeld
was de spotprijs voor aardgas in de VSA (Henry hub) nog niet de helft van de
spotprijs op de hubs in Noordwest-Europa en de divergentie lijkt nog verder toe te
nemen. Divergenties tekenen zich trouwens mondiaal af als kan worden vastgesteld
dat in de tweede jaarhelft van 2011 de aardgasprijs (LNG) in Japan 80% hoger ligt
dan in Noordwest-Europa en maar liefst 8-maal de prijs op de Henry Hub in de VSA.
Ook Australia komt zo meer op de voorgrond dankzij de winning van leisteengas en
de export van vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) naar vooral Aziatische markten. De
vondsten van leisteengas op meerdere lokaties geven het aardgasaanbod een
positieve impuls maar visies blijven uiteenlopen of de winning van niet-conventioneel
aardgas een duurzaam succesverhaal is. Het IEA stelt dat deze toenemende
verschillen te wijten zijn aan de eigen dynamiek in de wereldregio’s. Aziatische
aardgasprijzen volgen sterk de olieprijzen terwijl de markt in Noord-Amerika totaal
ontkoppeld is van de andere regionale markten en mede door de winningen van
leisteengas een eigen prijsdynamiek kent, los van de olieprijsevoluties.
30.

Verder wordt gesteld door het IEA dat de Europese aardgasmarkt onder het peil blijft
van 2010 en dit tot minstens 2017 terwijl in die periode de mondiale aardgasvraag
zou blijven groeien met 2,7% en dit vooral in China en de VSA.
FIGUUR 1. AARDGASVERBRUIK IN DE EU-27.

?

Bron:BP Statistical Review of World Energy June 2012 (www.bp.com) en plafonnering tot 2017 IEA
Medium-Term Market report 2012 (www.iea.org).
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31.

Voor de ontwikkeling van de vervoersinfrastructuur in Europa (en dus ook in België)
moet men uiteraard oog hebben voor de momenteel sombere vooruitzichten van de
aardgasvraag op middellange termijn en dit om “stranded assets” te vermijden. Het
zou

evenwel

een

netwerkversterkingen

verkeerde
niet

meer

conclusie
nodig

zijn
zijn

bij

om

te

een

stellen

dat

verdere

terugvallende

fysische

benuttingsgraad. Netwerkversterkingen (grensoverschrijdende marktkoppelingen)
kunnen zeer batig zijn in termen van marktintegratie en prijsconvergentie (arbitrage)
naast bevoorradingszekerheid. Dit zijn de zogenaamde “externaliteiten” van
netwerkinvesteringen die momenteel mede de aanleiding vormen voor de Europese
Commissie om een nieuwe verordening uit te werken over richtsnoeren voor de transEuropese energie-infrastructuur5.
1.2

Belgische aardgasmarkt binnen de EU-27

32.

In Figuur 2 wordt een rangschikking gemaakt van de omvang van de nationale
afzetmarkt voor aardgas in iedere EU-lidstaat. De Belgische markt vertegenwoordigt
3,6% van de Europese aardgasmarkt en bekleedt hiermee de 7de plaats. Hieruit kan
direct worden opgemaakt dat de aardgasmarkt in de EU-27 zeer sterk
geconcentreerd is. Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië vertegenwoordigen
samen de helft van de aardgasvraag in de EU-27. Er zijn 17 lidstaten met een
aardgasmarkt kleiner dan 10 miljard m³(n) per jaar die samen slechts 13% van het
Europese aardgasverbruik vertegenwoordigen. De 19 lidstaten met de kleinste
aardgasmarkten vertegenwoordigen samen amper de omvang van de Britse
aardgasmarkt die de grootste is van de EU-27. De Belgische aardgasmarkt is dan wel
klein maar relatief dus helemaal niet onbelangrijk op Europese schaal. Alleen al deze
karakteristiek van de Belgische markt is uitnodigend voor aardgashandelaars op de
Europese markt, maar België kent nog meer bijzonderheden die de aardgasliquiditeit
positief beïnvloeden en die in deze studie verder belicht worden.

5

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0658:FIN:NL:PDF.
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FIGUUR 2. SPREIDING VAN HET AARDGASVERBRUIK IN DE EU-27 (2011, MILJARD M³(N)).

Bron:BP Statistical Review of World Energy June 2012 (www.bp.com)

33.

De Belgische markt is gelegen tussen de twee grootste nationale aardgasmarkten
van de EU, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Beide omringende markten zijn
goed voor meer dan 150 miljard m³(n)6 aardgasafzet per jaar of zowat 9 maal de
Belgische

markt.

Bi-directionele

fysische

aardgastransacties

tussen

beide

grootmarkten lopen bijna exclusief via het Belgisch aardgasvervoersnet. Het is een
gegeven van oudsher dat op kruispunten handel wordt gedreven en deze positie
geniet België. Enkel voor transacties tussen Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is er
een alternatieve route via de uni-directionele BBL-leiding tussen Nederland en het
Verenigd Koninkrijk.

6

Ofwel een markt ter waarde van meer dan 40 miljard euro.
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34.

Ook op de noord-zuid-as is de Belgische markt strategisch gelegen tussen de
Nederlandse markt (nummer 5 in de EU en bovendien de grootste aardgasproducent
in de EU) en de Franse markt (nummer 4 in de EU). Deze ligging alleen al biedt
België

een

zekere

waarborg

voor

aardgasliquiditeit,

aardgashandel

en

aardgasdoorvoer van grens tot grens. Dit alles indien er een goede infrastructuur
aanwezig is met diensten die de handelsmogelijkheden bevorderen.
35.

Figuur 3 geeft een beeld van de aardgaswinningsgebieden die aangewend worden
door de markt om de Europese vraag te dekken. Hoewel de EU-27 meer en meer
afhankelijk wordt van aardgas gewonnen buiten Europa, is de huidige zelfvoorziening
niet onbelangrijk. Nederland (64,2 miljard m³(n)) en het Verenigd Koninkrijk (45,2
miljard m³(n)) zijn de twee belangrijkste aardgasproducenten binnen de EU.
Daarnaast werd er in 2011 ook nog aardgas gewonnen in Roemenië (11,0 miljard
m³(n)), Duitsland (10,0 miljard m³(n)), Italië (7,7 miljard m³(n)), Denemarken (7,1
miljard m³(n)), Polen (4,3 m³(n)) en 5,5 miljard m³(n) elders in de EU-27. Dit levert een
totaal van 155 miljard m³(n) aardgas gewonnen binnen de EU-27 ofwel 34,6% van de
Europese vraag.

36.

De bevoorrading van de EU-27 voor 2011 wordt in Figuur 3 weergegeven in de
veronderstelling dat de productie binnen Europa wordt aangewend voor de dekking
van de Europese vraag en de resterende hoeveelheid van 65,4% moet ingevoerd
worden van elders. Noorwegen staat in voor 18% van de Europese vraag, vanuit
Rusland wordt aardgas aangevoerd ten belope van 23% van de Europese vraag en
vanuit Afrika (vooral via de aanvoerleiding Algerije-Italië) 7%. De resterende 17%
wordt opgevangen met LNG via cargo’s vanuit hoofdzakelijk Qatar, Algerije en
Nigeria. Deze figuur maakt onmiddellijk duidelijk dat de upstream aardgasmarkt in
handen is van enkele productielanden buiten de EU-zone en die bovendien handel
drijven in aardgas vanuit een grote staatscontrole en bijgevolg sterk onderworpen zijn
aan geopolitieke overwegingen. Dit neemt niet weg dat vaak internationale
energieconcerns in concessie de aardgaswinning voor hun rekening nemen in die
landen en sterk gericht zijn op de economische logica van de aardgashandel en op
deze manier een tegengewicht vormen voor de lokale overheden. De aardgashandel
binnen de EU-27 daarentegen is over de hele lijn georiënteerd op een vrijhandel en
een efficiënte interne markt van vraag en aanbod.
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FIGUUR 3. SPREIDING VAN DE AARDGASAANVOER VOOR DE EU-27 (2011).

Bron:gebaseerd op BP Statistical Review of World Energy June 2012 (www.bp.com)

1.3

Grensoverschrijdende aardgastransacties

37.

In Figuur 4 worden de jaarlijkse invoer- en doorvoerstromen van aardgas in België
weergegeven voor de periode 2000-2011 (in 1.000 GWh = 1 TWh). Over de periode
2000-2011 is gemiddeld 42,3% van de aardgasstromen bestemd voor nationale
leveringen en 57,7% bestemd voor doorvoertransacties. In totaal werd gemiddeld
442,2 TWh (40,2 miljard m³(n)) per jaar vervoerd op het netwerk van Fluxys Belgium
NV.
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FIGUUR 4. AARDGASSTROMEN IN BELGIË: INVOER VERSUS DOORVOER (IN 1.000 GWH).

Noot: aardgasinvoer voor aanwending in België betreft zowel eindverbruik als eigen verbruik voor het
netbeheer als aardgasopslag. Het eindverbruik van aardgas kan mogelijk hoger liggen dan de
aardgasinvoer van dat jaar als blijkt dat de aardgasopslag (Loenhout) meer heeft uitgezonden in dat jaar
dan er werd opgeslagen (zie 2007).
Bron:op basis van gegevens van netbeheerder Fluxys Belgium NV.

38.

De invoerstromen volgen het profiel van de jaarlijkse eindvraag in België die een
trendmatige groei kent van 1,4% per jaar ofwel jaarlijks bijna 2,5 TWh (periode 20002011). De laatste twee jaren vallen wel enigszins uit de toon: 2010 was opvallend
koud met een recordverbruik van 215,3 TWh om vervolgens in 2011 terug te vallen
met 14,8%. Deze scherpe daling in 2011 was het gevolg van een aanzienlijke
vermindering van de aardgasvraag zowel voor elektriciteitsproductie (-19,6%) als op
de distributienetten (-18,5%), terwijl de industriële aardgasvraag nauwelijks een
toename kent (+0,2%). De grensoverschrijdende doorvoertransacties kennen in
tegenstelling tot de invoerstromen een minder stabiel verloop. In de periode 20002003 kende doorvoer een sterke groei van 225,2 TWh tot 300,2 TWh (+33,3%) om
daarna een dalende trend in te zetten tot 235,6 TWh in 2008, een niveau dat slechts
4,6% hoger ligt dan in 2000. Na 2008 hernemen de doorvoerstromen fors tot 262,9
TWh in 2009 (zie de bijna verdubbeling van de uitzendcapaciteit van de LNG-terminal
te Zeebrugge en het nieuw compressiestation te Zelzate in 2008) waarna zich een
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stagnatie lijkt af te tekenen. De volatiliteit van de doorvoerstromen wordt sterk in de
hand gewerkt door (a) steeds meer internationale aardgastransacties op korte termijn
(zie hub-tot-hub handel) terwijl in het verleden aanvoerstromen stabieler waren via
langetermijncontracten en (b) een grotere flexibiliteit in de routekeuze van de
netgebruikers.
39.

Aangezien de verhouding tussen doorvoer en invoer - en met name de evolutie van
deze indicator - een belangrijk gegeven is in de beoordeling en de verdere
ontwikkeling van de Belgische “aardgaseconomie”, gaat Figuur 5 hier verder op in. In
Figuur 5 is het verloop van de doorvoer/invoer-ratio uitgetekend waaruit onmiddellijk
de grote volatiliteit zichtbaar wordt (er kan statistisch geen relevante trend worden
geschat). Doorvoerstromen zijn over de hele periode belangrijker dan invoerstromen
maar het belang van doorvoerstromen ten opzichte van invoerstromen overstijgt
sinds 2005 niet meer de 142%. Sinds 2005 fluctueert de doorvoer-invoerratio tussen
de 122% en 142%.
FIGUUR 5. AARDGASSTROMEN IN BELGIË: DOORVOER/INVOER-RATIO.

Noot: invoer heeft betrekking op aardgasstromen voor eindverbruik in België terwijl doorvoer
verwijst naar grensoverschrijdende aardgasstromen die de Belgische markt verlaten.
Bron: op basis van gegevens van netbeheerder Fluxys Belgium NV.
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40.

Om voorgaande in perspectief te plaatsen, wordt een doorsnede gemaakt van de
geboekte vaste vervoerscapaciteit verrekend naar invoer (Belgisch eindverbruik) en
doorvoer (grensoverschrijdend) in 2011. De geboekte vaste capaciteit voor invoer
bedraagt 5.037 k.m³(n)/h (equivalentie=485 TWh/jaar) en voor doorvoer 8.752
k.m³(n)/h (equivalentie= 843 TWh/jaar). Dus de ratio van de capaciteitsboeking voor
doorvoer ten opzichte van invoer bedraagt 174% in 2011. Bijgevolg is er gemiddeld
een lagere benutting van de geboekte vaste capaciteit voor doorvoer ten opzichte van
invoer. De gemiddelde benuttingsgraad van de capaciteit voor invoer bedraagt 38%
en voor doorvoer 31%. Uiteraard kan op basis van deze gemiddelde cijfers niet
gesteld worden dat er een overschot is aan vervoerscapaciteit. Geobserveerde
piekdebieten laten gemiddelde benuttingsgraden zien van 76% op de entrypunten die
op bepaalde trajecten zelfs de zone van tijdelijke fysische congestie bereiken en dit
afhankelijk van ondermeer de routekeuze van de aardgasleveranciers. Het verschil
tussen de gemiddelde benuttigingsgraad en het (tijdelijk) piekdebiet laat wel een
potentieel zien voor optimalisering door bijvoorbeeld de beheersing van het
piekdebiet (besnoeien van piekverbruiken en het spreiden van individuele
piekverbruiken in de tijd).

41.

Op

basis

van

cijfers

die

ENTSOG

weergeeft

in

haar

jaarverslag

2011

(www.entsog.com) kan worden afgeleid dat de netto aardgasstromen binnen de EU27 voor gemiddeld 47% bestemd zijn voor doorvoer naar andere Europese
afzetmarkten.

Gemiddeld

is

60%

van

het

aardgas

binnen

de

EU-27

grensoverschrijdend verhandeld geweest en dit voor minstens één landsgrens
(www.gie.eu.com). In België ligt het aandeel van doorvoerstromen op 59% en dus
hoger dan het Europese gemiddelde.
Verder kan worden opgemaakt dat 16% van de Europese aardgasvraag wordt
opgevangen door aardgas dat (tijdelijk) werd opgeslagen in een ondergrondse
opslagfaciliteit op Europese bodem.
In de EU-27 is er een opslagcapaciteit van 89,4 miljard m³ (www.gie.eu.com) hetgeen
overeenkomt met 20% van het Europees aardgasverbruik in 2011. In België bedraagt
de opslagcapaciteit 0,7 miljard m³ hetgeen overeenkomt met amper meer dan 4%
van het Belgisch aardgasverbruik in 2011.
42.

In Figuur 6 wordt de spreiding gegeven van de netto invoerstromen op de Belgische
markt in 2011 (388,64 TWh ofwel 35,11 miljard m³(n)) voor zowel nationale
leveringen als doorvoer naar buurlanden die een netto-invoer kennen vanuit België

21/73

(Frankrijk, Groothertogdom Luxemburg en Duitsland). In termen van fysische
aardgastransacties wordt er netto het meest aardgas ingevoerd vanuit Nederland.
Voor 2011 wordt er geen netto-invoer opgetekend vanuit Duitsland hetgeen meteen
aangeeft dat er nog geen netto-afhankelijkheid is van aardgas uit het oosten
(Russisch aardgas).
FIGUUR 6. SPREIDING VAN DE NETTO AARDGASINSTROOM IN BELGIË (GEMETEN IN
ENERGIE, 2011).

388,64
TWh

Bron: op basis van gegevens van netbeheerder Fluxys Belgium NV.

43.

De netto uitvoerstromen voor 2011 (205,10 TWh ofwel 18,46 miljard m³(n)) worden in
beeld gebracht in Figuur 7. Netto-uitvoer is er vooral naar de Franse markt die 82,3%
van de Belgische netto-aardgasuitvoer voor haar rekening neemt.
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FIGUUR 7. SPREIDING VAN DE NETTO AARDGASUITSTROOM UIT BELGIË (GEMETEN IN
ENERGIE, 2011).

205,10
TWh

Bron: op basis van gegevens van netbeheerder Fluxys Belgium NV.

44.

Door de netto uitvoerstromen uit Figuur 7 te relateren aan de totale eindvraag van de
betreffende afzetmarkten voor aardgas wordt een indicator verkregen van de
afhankelijkheid van deze markten van het Belgische aardgassysteem. Hieruit blijkt
dat 41,6% van de aardgasvraag in het Groothertogdom Luxemburg transacties
betreffen vanuit België en de Franse aardgasconsumenten voor 37,7% beleverd
worden via de Belgische markt. Het bestaan van deze aardgasstromen creëert een
scala van optimalisatiemogelijkheden voor handelaars. Aardgas bestemd voor
Frankrijk kan bijvoorbeeld verkocht worden in België en vervangen worden door
aardgas in Franse opslagsites. Hierdoor geniet de Belgische markt mede van de
flexibiliteit die de Franse markt geniet dankzij de talrijke opslagsites.
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FIGUUR 8. AFHANKELIJKHEID VAN BUURLANDEN DIE ZICH NETTO BEVOORRADEN IN
AARDGAS VIA HET

BELGISCH VERVOERSNETWERK (AANDEEL AARDGASINSTROOM VIA

BELGIË IN NATIONAAL AARDGASVERBRUIK, 2011).

Bron: op basis van gegevens van netbeheerder Fluxys Belgium NV.

1.4

Inkoopportefeuille7

45.

In Figuur 9 wordt de evolutie sinds 2000 weergegeven van de samenstelling van de
inkoopportefeuille

van

aardgasconsumenten

de

volgens

leveringsondernemingen
de

resterende

looptijd

voor
van

de
de

Belgische
upstream

inkoopcontracten.
Er zijn typisch twee markten waar leveringsondernemingen zich kunnen bevoorraden:
rechtstreeks bij aardgasproducenten (upstream markt) of op de groothandelsmarkt
(midstream markt). De upstream markt is de historische markt die steunt op
langlopende contracten van typisch 20 jaar of langer met aardgasproducenten. De
7

Wat LNG betreft op de LNG-terminal te Zeebrugge worden hier en elders in de studie metingen
genomen op het interconnectiepunt met het vervoersnetwerk. Uiteraard zijn er allerlei activiteiten op
de LNG-terminal die buiten het vervoersnetwerk vallen. Zo biedt de terminalbeheerder Fluxys LNG
diensten aan om LNG die aankomt te Zeebrugge aan te wenden voor het laden van andere LNGcargo’s voor leveringen elders en kunnen LNG-cargo’s met bestemming de LNG-terminal van
Zeebrugge toch koers varen naar andere markten (arbitrage) of andersom, kan de LNG-terminal
cargo’s aantrekken die initieel bestemd waren voor een andere markt, om te leveren te Zeebrugge
(spotcargo’s).
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midstream markt is ontstaan via de vrijmaking van de markt en vormt de
groothandelsmarkt

waar

aardgasleveranciers

groothandelsmarkt, waar eventueel ook

aardgas

verhandelen.

Deze

rechtstreeks aardgasproducenten in

opereren (dit lijkt steeds meer toe te nemen), kent vooral kortlopende contracten van
minder dan 1 jaar of tot 5 jaar.
46.

Langlopende contracten met aardgasproducenten komen sinds de vrijmaking van de
energiemarkt onder druk te staan ten voordele van kortlopende contracten. Het
aandeel van contracten met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar met
aardgasproducenten lijkt sinds 2010 te stabiliseren rond de 60%. Historische
contracten (van vóór de vrijmaking) die nog lopen zijn verenigd in dit cijfer maar er
worden ook nieuwe langlopende contracten afgesloten. Zo meldde ENI in december
2009 een verlenging van het bevoorraadingscontract van Distrigas met het
Nederlandse GasTerra tot 2030 voor de leveringen van Nederlands L-gas aan haar
klanten (www.eni.com).
De kortetermijntransacties van minder dan 1 jaar, voornamelijk “over-the counter”
(bilateraal tussen handelaars) te Zeebrugge schommelen sinds 2008 rond de
20%.Contracten van meer dan 1 jaar op de groothandelsmarkt zijn beperkt en
bereiken geen aandeel van boven de 10%.
De gemiddelde inkoopportefeuille van aardgasleveringen voor België scoort hoog in
termen van risicospreiding en dus voorzieningszekerheid.
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FIGUUR

9.

SAMENSTELLING

VAN

DE

GEMIDDELDE

INKOOPPORTEFEUILLE

VAN

AARDGASLEVERANCIERS VOOR DE BELGISCHE AFZETMARKT 2000-2011.

Bron: op basis van CREG jaarlijkse vragenlijsten gericht tot leveringsondernemingen.

47.

In Figuur 10 wordt de samenstelling van de gemiddelde inkoopportefeuille van
aardgasleveranciers voor de Belgische aardgasconsumenten in 2011 weergegeven.
Gemiddeld is 73,4% van de aardgasleveringen rechtstreeks aangekocht bij
aardgasproducenten

en

de

resterende

26,6%

is

aangekocht

op

de

groothandelsmarkt.
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FIGUUR 10. SAMENSTELLING VAN DE GEMIDDELDE INKOOPPORTEFEUILLE VAN
AARDGASLEVERANCIERS VOOR DE BELGISCHE AFZETMARKT 2011.

Bron: op basis van CREG jaarlijkse vragenlijsten gericht tot leveringsondernemingen.

48.

In Figuur 11 wordt een beeld gegeven van de duur van de bevoorradingscontracten
voor de bevoorrading van de EU-27. De Europese Commissie noteert dat er 298
langetermijncontracten bestaan voor de bevoorrading van de EU-27 (situatie 2011).
Hiervan heeft 31% een looptijd van 1 tot 10 jaar, 33% een looptijd van 10 tot 20 jaar
en 36% een looptijd van meer dan 20 jaar. Er zijn 5 lidstaten met meer dan 30
langetermijncontracten waaronder België (naast Duitsland, Frankrijk, Italië en
Spanje).
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FIGUUR 11. SPREIDING VAN DE LANGETERMIJNCONTRACTEN VOOR DE BEVOORRADING
VAN DE EU-27 VOLGENS LOOPTIJD (SITUATIE 2011).

Bron: EC Gas Coordination Group (2012)

49.

In Figuur 12 wordt een beeld gegeven van de resterende looptijdduur van de
bevoorradingscontracten voor de bevoorrading van de EU-27 (situatie 2011). Binnen
10 jaar eindigen 47% van de langlopende contracten, 45% eindigt binnen 10-20 jaar
en 8% heeft nog een looptijd van meer dan 20 jaar.
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FIGUUR 12. SPREIDING VAN DE RESTERENDE LOOPTIJD VAN LANGETERMIJNCONTRACTEN
VOOR DE BEVOORRADING VAN DE EU-27 (SITUATIE 2011).

Bron:EC Gas Coordination Group (2012)

1.5

Leveringsondernemingen

50.

In 2011 waren er in totaal 17 leveringsondernemingen8 actief op de Belgische markt
voor leveringen aan eindverbruikers (waarvan 7 ook actief waren op de L-gasmarkt).
Hun marktaandeel wordt weergegeven in Figuur 13. De drie energieconcerns ENI
(Distrigas; 45,1%), GDF Suez (27,7%) en EDF (EDF Luminus; 9,1%) beheersen
samen 81,9% van de Belgische afzetmarkt voor aardgas. Dit wil zeggen de
aardgasleveringen aan de grootverbruikers aangesloten aan het vervoersnetwerk en
de distributienetwerken. Geen enkele van de overige 14 leveringsondernemingen
heeft een aandeel van meer dan 3,5% of 6,5 TWh waarvan zeven met een aandeel
van elk nog geen 1%. De markt wordt bijgevolg gedragen door drie concurrerende
energieconcerns die actief zijn over de hele aardgasketen van aardgaswinning tot
distributie en dit op internationaal niveau (zie Deel 2).

8

De aardgashandel op de Belgische marktplaats is echter niet beperkt tot de houders van een
leveringsvergunning en niet iedere vergunninghouder levert daadwerkelijk aan eindverbruikers
(vandaar de notie “actieve” leveringsonderneming). Er zijn meer dan 60 handelaars die allerlei
(fysische) aardgastransacties uitvoeren op de Belgische marktplaats waarvan 35 in het bezit van een
federale leveringsvergunning en hiervan zijn er 17 die daadwerkelijk rechtstreeks leveren aan
eindverbruikers in België (situatie einde 2011).
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Bron: op basis van CREG jaarlijkse vragenlijsten gericht tot leveringsondernemingen.

1.6

Aardgasproducenten

51.

In een vrije markt is er geen directe band meer tussen de Belgische afzetmarkt en de
aardgasproducenten waardoor het niet vanzelfsprekend is om de aardgasleveringen
in België toe te wijzen aan de verschillende aardgasproducenten aan het begin van
de aardgasketen. Op basis van de inkoopportefeuille van de leveringsondernemingen
actief in België en het marktaandeel van deze leveringsondernemingen, kan een
raming worden gemaakt van de contractuele oorsprong van het aardgas dat in België
verbruikt wordt. In Figuur 14 wordt een beeld gegeven van de contractuele
aardgasbronnen voor Belgische aardgasleveringen.
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FIGUUR 14. CONTRACTUELE AARDGASBRONNEN VOOR DE BELGISCHE AFZETMARKT IN
2011.

Bron: op basis van CREG jaarlijkse vragenlijsten gericht tot leveringsondernemingen en
jaarverslagen van de leveringsondernemingen.

52.

Volgens bovenstaande methode is Noorwegen het belangrijkste aardgasexportland
voor België (40,7%) gevolgd door Nederland (27,6%) die sowieso de bron vormt voor
de Belgische L-gasmarkt (aandeel van 26%, 2011). Beide aardgasproducerende
landen zijn goed voor 68,4% van de “contractuele” bevoorrading van België. De
energieconcerns ENI en GDF Suez hebben belangrijke Russische contracten in hun
inkoopportefeuille waardoor, samen met de kleinere leveranciers op de Belgische
verbruiksmarkt zoals Wingas die zich vooral bevoorraden met Russisch aardgas, een
raming wordt verkregen van 8,8% Russisch aardgas in de inkoopportefeuille voor de
Belgische consument. Het feit dat 8,8% van het verbruik gedekt wordt door
gecontracteerd Russisch aardgas betekent echter nog niet dat er voor dit percentage
fysisch aardgas wordt ingevoerd. Dit ligt ongetwijfeld veel lager gezien de “netting” 9 in
de aardgasnetwerken en de aardgasverhandeling binnen Europa. In termen van

9

Vereenvoudigd voorbeeld van “netting” van aardgasstromen: 1TWh besteld Noors aardgas voor
Duitsland dat via België vanuit Zeebrugge wordt vervoerd, wordt “vernet” door 1 TWh besteld
Russisch aardgas voor België. Contractueel consumeert België 1 TWh Russisch aardgas dat fysisch
dus Noors aardgas is.
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aardgasmoleculen is de Belgische markt volledig in het “irrigatiegebied” van
Noorwegen, Nederland en LNG dat binnenkomt via Zeebrugge.
1.7

Aanvoerlijnen

53.

De Belgische markt is sterk gekoppeld met de aanliggende markten en biedt
bijgevolg

de

leveringsondernemingen

de

keuze

uit

een

waaier

van

toegangsmogelijkheden tot de Belgische markt. Dit geldt althans voor H-gas. In 2011
is deze hoge graad van interconnectie voor H-gas verder versterkt met het in gebruik
nemen van het ingangspunt Zelzate op de grens met Nederland. De L-gas
consumenten worden rechtstreeks bevoorraad vanuit Nederland of onrechtstreeks, in
tegenstroom, via het interconnectiepunt Blaregnies met Frankrijk. De bevoorrading in
LNG, hoofdzakelijk uit Qatar, via de terminal van Zeebrugge vertegenwoordigt in
2011 een aandeel van 7,5% van de Belgische aardgasvraag. Met een aandeel van
41,2% bevestigt Zeebrugge zijn positie als belangrijkste toegangspoort voor de
Belgische markt. Het nieuwe ingangspunt te Zelzate was meteen goed voor 2,6% van
de Belgische bevoorrading en de signalen zijn aanwezig dat dit aandeel zal groeien.
Voor de L-gasmarkt zien we een sterke bevoorrading in tegenstroom vanuit
Blaregnies (6,7%) op de doorvoerstromen die initieel bedoeld zijn voor de Franse
markt. Deze vaststelling weerspiegelt de problematiek van beschikbaarheid en
allocatie van capaciteit op het interconnectiepunt Hilvarenbeek/Poppel en dit aan
Nederlandse zijde.
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FIGUUR 15. VERDELING VAN DE BEVOORRADING VOOR DE BELGISCHE AFZETMARKT OVER
DE AANVOERROUTES IN 2011.

Noot: de ingangspunten van Blaregnies worden in tegenrichting gebruikt van de fysische stromen
(“reverse flow” - backhaul) door gebruik te maken van de op die punten overheersende
doorvoerstromen.
Bron: op basis van CREG jaarlijkse vragenlijsten gericht tot leveringsondernemingen en gegevens van
netbeheerder Fluxys Belgium NV.

33/73

II. Oligopolistische marktorganisatie

54.

In Deel 1 zagen we dat de Belgische verbruiksmarkt voor aardgas geconcentreerd is
bij drie grote internationale energieconcerns. Vanaf de vrijmaking is er een
geleidelijke ontwikkeling geweest van een gereguleerd monopolie naar een
concurrentiemodel tussen drie dominante aanbieders waarnaast een reeks
leveranciers opereren met beperkte marktaandelen. Dat de omstandigheden in de
aardgashandel leiden tot deze marktvorm is een vaststelling die voorspelbaar is. Hier
is overigens niets mis mee zolang er daadwerkelijk sprake is van concurrentie tussen
de enkele grote aanbieders maar dit vereist markttoezicht. Deze specifieke
marktvorm draagt ook specifieke elementen in zich die de voorzieningszekerheid en
liquiditeit van de aardgasmarkt bepalen. Hierna wordt daar verder op ingegaan.

2.1

Energieconcerns

55.

Mede onder impuls van de Europese vrijmaking van de energiemarkten is er een
trend zichtbaar die evolueert naar een oligopolistische organisatie van de Europese en dus ook Belgische - verkoop van aardgas. Internationale energieconcerns die een
jaaromzet halen tot 30% van de Belgische economie, over de hele keten van
aardgaswinning tot kleinhandel actief zijn met daarbij nog participaties in leidingen en
opslagfaciliteiten

en

daarenboven

nog

ondernemend

zijn

in

de

elektriciteitsvoorziening, worden de machtsblokken in de Belgische en Europese
aardgasvoorziening. Zij dirigeren de aanbodzijde van de aardgasmarkt en zolang er
sprake is van wedijver om marktaandelen, is deze evolutie niet nadelig voor de
bevoorradingszekerheid van aardgas tegen prijzen die voortspruiten uit optimalisatie
van efficiëntie.
56.

De Belgische aardgasmarkt wordt momenteel beheerst door drie internationale
energieconcerns waarvoor de Belgische aardgasmarkt slechts een segment vormt in
hun internationale portefeuille (zie Tabel 1). De groepen ENI (Distrigas), GDF Suez
(Electrabel) en EDF (EDF Luminus) staan in voor 82% van de Belgische
aardgasvoorziening (cijfers 2011). Dus de resterende 14 leveringsondernemingen
nemen gezamenlijk 18% van de Belgische markt voor hun rekening. De meerderheid
van leveringsondernemingen is dus klein.
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57.

De energieconcerns ENI en GDF Suez beschikken over een verkoopportefeuille van
aardgas die enkele malen groter is dan de totale Belgische markt (ENI x6 en GDF
Suez x7). EDF die vooral een reus is in de elektriciteitssector en vanwege synergie
steeds meer actief is in de aardgasbusiness beschikt toch ook al over een totale
aardgasverkoopportefeuille die bijna 55% van de Belgische afzetmarkt zou kunnen
bestrijken. Samen draaien deze 3 energieconcerns een omzet ter waarde van 72%
van de Belgische economie en dit met bijna 453.000 werknemers.
Tabel 1. Kerncijfers van de drie energieconcerns die de Belgische afzetmarkt voor
aardgas beheersen (cijfers 2011 voor de hele industriële groep).
ENI

GDF

EDF

Totaal

Suez
Marktaandeel op Belgische afzetmarkt

45%

28%

9%

82%

Marktaandeel op Belgische afzetmarkt

7%

4%

17%

6%

30%

25%

18%

72%

t.o.v.internationale verkoopportefeuille
Totale omzet van de groep t.o.v. het BBP
van België
Bron: www.eni.com; www.gdfsuez.com; www.edf.com; www.nbb.be en CREG-gegevens over de
Belgische afzetmarkt. Aantal werknemers: 79.000 ENI, 217.550 GDF Suez, 156.168 EDF.

58.

Verder zijn deze energieconcerns actief in aardgaswinning en LNG, hebben
participaties in leidingen en zijn tenoren in de elektriciteitsmarkt. Voor deze concerns
is België een variabele in hun optimalisering van hun internationale en geïntegreerde
(aardgas+elektriciteit) portefeuille. De grootschaligheid laat toe om maximale
economische efficiëntie te bereiken door de efficiënte inzet van de aardgasbronnen
en -routes naast de arbitrage tussen aardgas- en elektriciteitsvoorziening
(aardgasverkoop

ofwel

aanwending

voor

eigen

elektriciteitsproductie).

Deze

energieconcerns zijn het kloppend hart van de energievoorziening maar er moet
evenwel gewaakt worden dat efficiëntiewinsten zich tevens vertalen naar de
marktprijzen van aardgas en uiteindelijk de verbruiksprijzen.
59.

Gezien de aardgasmarkt weinig productdifferentiatie kent en aardgaswinning
geconcentreerd is bij enkele producenten (vaak staatsconcerns zoals het Rusische
Gazprom en het Noorse Statoil maar ook de Nederlandse Rijksoverheid is dirigerend
in de Nederlandse aardgaseconomie) die bij voorkeur met grote partners contracten
afsluiten (al was het maar vanwege de minimale omvang en duur van de contracten)
en de aardgaswinning bovendien hoofdzakelijk buiten de EU ligt, is een
oligopolistische groothandelsmarkt de logische economische marktvorm. Al was het
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maar omdat toegang tot aardgasvelden - via participaties, eigen winning of via
langlopende contracten - een aanzienlijke economische draagkracht (en slagkracht)
vereist waarover kleinere en/of startende aardgashandelaars niet kunnen beschikken.
Dit

betekent

niet

dat

er

geen

marktruimte

zou

bestaan

voor

kleinere

aardgashandelaars maar dat zij afhankelijk zijn van de groothandelsmarkt via vooral
kortlopende contracten, zich moeten richten op specifieke marktbehoeften en steeds
aangesproken kunnen worden voor een acquisitie en opgaan in een (nieuwe)
internationale energiegroep (zie bijvoorbeeld het volledig opgaan van Distrigas en
recent Nuon in de ENI-groep).
60.

Met de hierboven geschetste situatie is niets mis maar deze geeft wel aan dat een
modern

debat

over

bevoorradingszekerheid

oog

moet

hebben

voor

de

marktorganisatie en de markt tevens als instrument moet hanteren voor de levering
van

voorzieningszekerheid.

Of

we

het

nu

willen

of

niet,

internationale

energieconcerns vormen de ruggegraat van de aardgasvoorziening. Oligopolie is een
economisch normaal verschijnsel in de aardgasbusiness gezien schaalvoordelen en
de noodzakelijke bedrijfsomvang om rechtstreeks van bij de bron aardgas te kunnen
verkrijgen, ofwel via eigen aardgaswining (of participatie) ofwel het aangaan van
langetermijncontracten met de producenten (staatsconcerns).
61.

Voorgaande discussie betekent dat concurrerende energieconcerns noodzakelijk zijn
voor de aardgasvoorziening van lokale afzetmarkten en in feite instaan voor de
basisbevoorrading. Midstream is een liquide groothandelsmarkt wenselijk waar ook
kleinere aardgashandelaars zich kunnen bevoorraden voor de leveringen aan
eindklanten. In dit schema is het cruciaal dat de enkele netto-aanbieders op de
groothandelsmarkt concurrerend zijn opdat de doelstellingen van de vrije markt
bereikt zouden worden.

2.2

Langetermijncontracten met aardgasbronnen

62.

Energieconcerns zijn de recente jaren geconfronteerd met een zekere mate van
“overcontractering” van aardgas met producenten of althans met een situatie waarbij
de aardgasprijs op de kortetermijnmarkt lager lag dan de prijsindex in de
langetermijncontracten. Ter illustratie wordt in Figuur 16 de gemiddelde invoerprijs
van aardgas geconfronteerd met de prijs op de kortetermijnmarkt.
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FIGUUR 16. SPREAD TUSSEN SPOTPRIJS AARDGAS EN DE GEMIDDELDE INVOERPRIJS AAN
DE GRENS (2011, IN EUR/MWH).

Bron: gevens van Dow Jones Energy, CREG berekeningen en gegevens gepubliceerd op www.bafa.de.

63.

In 2011 was de gemiddelde aardgasaankoopprijs (volumegewogen gemiddelde prijs
aan de Belgische grens, vervoerskosten in het buitenland inbegrepen) per maand
steeds hoger dan de spotprijs die genoteerd werd op de Hub van Zeebrugge en dit
met een gemiddelde van 2,78 EUR/MWh. De divergentie tussen de spotprijs en de
invoerprijs die vooral resulteert uit langetermijncontracten met producenten is sterk
toegenomen in het laatste kwartaal van 2011 om een verschil te bereiken van 6
EUR/MWh in december. Deze observaties zijn het gevolg van de blootstelling van de
gemiddelde

inkoopportefeuille

aan

“take-or-pay”

verplichtingen

in

de

bevoorradingscontracten die sterk gekoppeld blijven aan de (fors stijgende)
olieprijzen en de terugval van de aardgasvraag in 2011 (-9,9% in EU-27 en -14,8% in
België). De overcontractering oftewel het overaanbod van aardgas heeft geleid tot
een grote liquiditeitsgroei van de kortetermijnmarkt met sterke concurrentie en een
druk op de kortetermijnaardgasprijzen tot gevolg. Dit heeft sterk de marges van de
aardgasleveranciers met bevoorradingscontracten op lange termijn onder druk gezet
aangezien hun verkoopscontracten met grootverbruikers vooral gekoppeld zijn aan
de spotprijzen.
64.

In Duitsland publiceert het “Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)”
maandelijkse aardgasprijzen aan de grens. Figuur 16 laat zien dat deze prijzen sterk
aansluiten op de cijfers die de CREG heeft berekend voor België. Dat de gemiddelde
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invoerprijzen in Duitsland in de tweede helft van 2011 hoger liggen dan in België wijst
mogelijk op een grotere gevoeligheid van de gemiddelde Duitse inkoopportefeuille
voor olieprijsstijgingen. Dit is dan weer te verklaren doordat heel wat aardgas aan de
Belgische grens wordt aangekocht op buitenlandse spotmarkten waar we op de
eerste plaats denken aan de Nederlandse TTF voor zowel H-gas als L-gas. Niettemin
is het fenomeen van een overaanbod van aardgas vast te stellen in héél NoordwestEuropa waar de spotprijzen zeer nauw bij elkaar liggen (zie Figuur 25 in Deel 4).
65.

Invoerders beschikken over flexibiliteit in de bevoorradingscontracten (typische
toleranties van 85-115% of 90-110%) en hebben een zekere ruimte om de contracten
te heronderhandelen indien de economische marktomstandigheden dermate negatief
gewijzigd zijn (“hardship clause”). Toch staat de invoerder essentieel voor de keuze
om toch het aardgas af te nemen (tegen een prijs hoger dan de beursprijs) ofwel niet
af te nemen maar hier tegenover staat ook een tarief die typisch is voor “take-or-pay”
contracten. Energieconcerns gaan voor de ene of andere optie maar uiteindelijk is
wel zichtbaar dat de kortetermijnhandel liquiditeit geniet en zo de prijzen drukt
vanwege deze lange termijnverbintenissen die soms jaren geleden zijn afgesloten.

66.

De verhoogde toegankelijkheid van de marktplaatsen en de toenemende volatiliteit
van de aardgasprijzen onder impuls van fluctuerende vraag en aanbod leiden er toe
dat aardgasproducenten zelf de weg vinden om rechtstreeks te handelen en de
productie af te stemmen op de marktsituatie. Dit is ook weer een evolutie die de
marktwerking ondersteunt maar waakzaamheid is geboden dat producenten op deze
wijze geen greep krijgen op de marktplaatsen en zo de prijs kunnen bepalen. Een
opgelegd principe van hub-tot-hub handel waarbij nog enkel aardgas aangeboden en
gekocht kan worden op de georganiseerde marktplaats loopt mogelijk dit gevaar.

67.

De discussie over het risicogehalte van de mix tussen langlopende en kortlopende
contracten voor de bevoorrading van België is, gezien het voorgaande, geen
relevante vraag meer. Het essentiële vraagstuk is het risicobeheer van de
energieconcerns die voor de basisliquiditeit zorgen, de efficiëntie van hun opereren
en de uiteindelijke weerspiegeling hiervan in de aardgasprijzen. Dit zijn elementen die
een goed werkende markt zelf kan bewerkstelligen en om dit te controleren is toezicht
nodig.

68.

Toewijzen

van

bevoorradingscontracten

internationale

energieconcerns

hypothetische

oefening

die

aan
zijn

(aardgasbronnen)

landen
doel

(afzetgebieden)

voorbij

schiet

in
is

omdat

handen

van

veeleer

een

internationale
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aardgasportefeuilles niet op deze manier beheerd worden. Verder zijn de
klantenportefeuille en de optimalisatiemogelijkheden van een energieconcern zeker
zo belangrijk in de beoordeling van de graad van voorzieningszekerheid die het
bedrijf te bieden heeft.
69.

Gezien de ligging van België tussen de grootste aardgasmarkten van Europa en
instaat voor de koppeling van deze markten, hoog scoort wat betreft toegang tot
aardgasbronnen

en

–routes,

de

hoge

activiteitsgraad

van

internationale

energieconcerns, zijn marktomstandigheden die kunnen leiden tot aardgasschaarste
in België quasi uitgesloten. In dit verband worden de baten van de belangrijke
doorvoerstromen door België voor de bevoorrading van omliggende landen direct
duidelijk. De internationale energieconcerns gaan voor de keuze staan om aardgas
dat initieel een andere bestemming kende toch te verhandelen in België (en al dan
niet geheel of gedeeltelijk te swappen (ruilen) met aardgas in opslag elders) en deze
beslissing zal in een vrije markt bepaald worden door het prijssignaal naast eventuele
verplichtingen die op het bedrijf rusten voor de bevoorrading in de andere
afzetgebieden in zijn portefeuille (zie eventuele openbare dienstverplichtingen).
70.

Dit betekent echter niet dat er geen marktomstandigheden denkbaar kunnen zijn die
kunnen leiden tot plotse en tijdelijke aardgasprijzen op de groothandelsmarkten die
een veelvoud bereiken van de normale aardgasprijzen. Er moet hier dan vooral
gedacht worden aan omstandigheden waardoor aardgasproducenten niet meer voor
de 100% hun aardgascontracten kunnen nakomen (zie risico van overcontractering
door aardgasproducenten in vergelijking met de productiemogelijkheden, hierbij hoort
ook de liquefactiecapaciteit in de LNG-keten) waardoor de liquiditeit terugvalt hetgeen
vertaald wordt in hogere aardgasprijzen. Hogere aardgasprijzen gaan evenwel
nieuwe leveringen van aardgas (zie bijvoorbeeld LNG) aantrekken en tevens sturend
werken aan de vraagzijde waardoor een nieuw marktevenwicht bereikt zal worden.
Als de markt zich volledig kan herstellen zal de aardgasprijs terug evolueren naar de
situatie van vóór het incident.

2.3

Wederzijdse afhankelijkheid tussen aardgas en elektriciteit

71.

Aardgasgestookte elektriciteitscentrales zitten typisch in de laatste klasse van de
“merit-order” voor elektriciteitsproductie. Hun inzet is zeer gevoelig voor de spread
tussen de aardgasprijs en de elektriciteitsprijs. Een gevoeligheid die mede in de hand
wordt gewerkt door de relatief vlotte moduleerbaarheid van aardgasgestookte
centrales (snelle opstart en stop). Het feit dat aardgasgestookte centrales vooral als
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piekeenheden voor elektriciteitsproductie worden gebruikt en dat (onverwachte)
fluctuaties steeds meer zullen optreden gezien de groei van onzekere en
onregelmatige elektriciteitsvoorziening via wind en zon, heeft zijn weerslag op het
aardgassysteem. De onregelmatigheid in de draaiuren van gasgestookte centrales
heeft zijn weerslag op de volatiliteit van aardgasprijzen en de liquiditeit van de
aardgasmarkt. Steeds meer zal uitgekeken worden naar aardgastransacties op
kortetermijn zowel voor de inkoop van aardgas als voor de verkoop van aardgas door
elektriciteitsproducenten zelf (arbitrage tussen aardgas en elektriciteit) hetgeen wèl
een stimulans betekent voor de aardgashandel en in die zin bevorderlijk is voor de
marktefficiëntie.
72.

Voorgaande evolutie gekoppeld aan het beleid rond de stimulering van wind- en
zonne-energie, in België en elders in Europa (zie vooral Duitsland), samen met de
aardgasvolumes die vrijkomen door de winning van leisteengas (zie Deel 1) en de
concurrentiële prijzen van steenkool, brengen aardgasgestookte elektriciteitscentrales
in

België

in

een

kritische

rendabiliteitszone.

Nieuwe

aardgasgestookte

elektriciteitscentrales laten dan ook op zich wachten omdat investeerders tot de
slotsom komen dat ze niet “in the money” (terugverdienbaar) zijn. Uiteraard heeft een
dergelijke situatie een invloed op het aardgassysteem en met name voor de vereiste
versterkingen van het aardgasvervoersnetwerk waarvoor investeringsprocedures
tegenwoodig langer lopen (voor nieuwe leidingen) dan voor de bouw van een nieuwe
aardgasgestookte elektriciteitscentrale.
73.

Een trend komt in beeld van dalende aardgasvolumes voor elektriciteitsproductie
maar stijgende piekdebieten. Dit vereist extra voorwaarden voor zowel flexibele
aardgasleveringen als -vervoer en extra flexibiliteit betekent een extra kost per
eenheid aangeleverd aardgas. De elektriciteitsproducenten worden de tenoren van
de arbitrage op de aardgas- en elektriciteitsmarkt, belangrijke actoren op de
aardgasbalanceringmarkt en de grote verbruikers van flexibiliteit. Deze evolutie wordt
nauwlettend opgevolgd om mogelijke marktverstoringen op te sporen en sluit aan op
de discussie over het al dan niet “in the money” zijn van moderne aardgasgestookte
elektriciteitscentrales.

74.

Vanzelfsprekend wordt zekerheid van elektriciteitsvoorziening steeds meer een
vraagstuk van zekerheid van aardgasvoorziening naar rato van de inzet van
gasgestookte centrales. Hier schuilt een dubbele afhankelijkheid van de beperkte
groep van aardgasproducenten: zowel voor de aardgas- als elektriciteitsvoorziening.
Dit is logisch correct maar naar Belgische schaal is dit effect weinig tot niet tastbaar
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wat evenwel niet wil zeggen dat op Europees niveau gewaakt zal moeten blijven over
een evenwichtige energiemix.
75.

Aardgas en elektriciteit zijn bovendien toenemend wederzijds afhankelijk aangezien
de nodige vervoersdruk op het aardgasnetwerk geboden wordt door steeds meer
elektrisch

aangedreven

compressiestations.

Het

trendmatig

verlaten

van

aardgasaangedreven compressoren ten voordele van elektrische aandrijving door
netbeheerders (niet enkel in België maar ook in Europa) is naast technische
voordelen (moduleerbaarheid) ingegeven door geluids- en milieunormen. Hier wordt
echter voor een stuk voorbij gegaan aan de kwetsbaarheid bij een elektriciteitspanne.
Voorts zal bij het uitvallen van compressie de druk dalen en bijgevolg eerst de
hogedrukklanten op het aardgasvervoersnet treffen en dit zijn typisch de
aardgasgestookte centrales10.
76.

Naarmate

aardgasgestookte centrales dienen als opvang

bij

terugvallende

opbrengsten van elektriciteit uit wind en zon, zal de volumevraag naar aardgas
relatief beperkt zijn. Het intermitterend gebruik van die aardgasgestookte centrales
heeft

evenwel

geen

effect

op

de

nodige

vervoerscapaciteit

op

het

aardgasvervoersnet, die blijft hetzelfde aangezien de piekbelasting (het piekdebiet)
hier

de referentie vormt.

benuttigingsgraad

van

Dit vertaalt
de

zich dus in een relatief

aangelegde

beperkte

aardgasinfrastructuur

voor

aardgasoverbrenging. Vlotte start- en stopintervallen in functie van de onregelmatige
beschikbaarheid van zonne- en windenergie vereisen daarentegen extra flexibiliteit
van het aardgassysteem. Elektriciteitsproducenten dienen daarom over de nodige
flexibiliteit

te

beschikken

in

hun

aardgasportefeuille

om

injecties

in

het

aardgassysteem naargelang de schommelende afname te kunnen nomineren.
Slagen de elektriciteitsproducenten hier onvoldoende in en treedt er een collectief
onevenwicht op in het aardgasvervoersnetwerk, zal de netbeheerder zelf op ZTP
aardgas aankopen om het netwerk in evenwicht te brengen en de nodige
verrekeningen doen met de veroorzakers van het netwerkonevenwicht. Dit is het
mechanisme van marktbalancering dat van toepassing is vanaf 1 oktober 2012 (zie
3.3). Op dit vlak schuilt er geen negatief effect op de aardgasvoorziening. Het is
echter zo dat een grotere liquiditeit op (zeer) korte termijn vereist is op met name ZTP
om de onregelmatigheid van de aardgasafname voor elektriciteitsproductie op te
vangen (dit wordt verder belicht in 3.3).
10

Zie ook CREG-studie 1167 over de bevoorrading van aardgas en elektriciteit bij de laagste
temperaturen sinds de vrijmaking van de markten (februari 2012) van 1 augustus 2012
(http://www.creg.info/pdf/Studies/F1167NL.pdf).
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77.

Een groter aandeel van aardgasgestookte centrales gekoppeld aan een zekere graad
van flexibiliteit in de elektriciteitsmarkt (zowel aan vraag- en aanbodzijde) verhoogt
het

potentieel

van

arbitrage

tussen

aardgas

en

elektriciteit

(en

virtuele

aardgasopslag). In tijden van aardgasschaarste (dus hoge aardgasprijzen) kan de
inzet van aardgasgestookte centrales worden teruggeschroefd door verkoop van
aardgas en eventueel de aankoop van elektriciteit (gemiste productie) en bij lage
aardgasprijzen andersom. Deze arbitrage is positief voor de robuustheid en efficiëntie
van de energievoorziening en is reeds de praktijk van energieconcerns. Dit potentieel
van “afschakelbaarheid” zou verder in kaart moeten worden gebracht met een
analyse van de eventuele drempels (bestaan van contractuele clausules in
aardgascontracten die arbitrage door de klant uitsluiten?, beletsels voor multi-fuel
installaties?).
78.

De aardgas- en elektriciteitsmarkt worden steeds meer verweven naarmate de
marginale gegarandeerde kWh elektriciteit geleverd moet worden via de primaire
inzet van aardgas. Deze synergie is een opportuniteit en energieconcerns hebben dit
al een tijdje ingezien. Het is van belang dat het energiebeleid hierin meegaat en van
investeringsplanning tot incidentenbeheer steeds beide sectoren geïntegreerd
opneemt.

79.

Ter situering van het voorgaande worden hier enkele cijferbeelden gegeven. Figuur
17 geeft de evolutie van het aandeel van aardgas in de productie van elektriciteit in
België over de periode 2000-2011 een periode waarin de elektriciteitssector veruit de
belangrijste motor was voor de groei van de aardgasvraag in België. Sinds 2002 is de
geproduceerde elektriciteit in België voor minstens 25% afkomstig van aardgas
zonder evenwel een groeiende trend waar te nemen. Dit sluit aan bij de zeer flexibele
inzet van aardgasgestookte centrales en de aandacht van elektriciteitsproducenten
voor arbitrage-opportuniteiten. In termen van capaciteitsbehoeften is er wel een groei
waarneembaar

van

de

behoefte

aan

vervoer

op

het

netwerk

voor

elektriciteitscentrales van meer dan 4% per jaar omdat vervoerscapaciteit nodig is
voor een piekbelasting van iedere centrale.
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FIGUUR 17. AANDEEL VAN AARDGAS IN DE PRODUCTIE VAN ELEKTRICITEIT.

Bron: tot 2009 statbel.fgov.be; vanaf 2010 CREG jaarverslag www.creg.be.

80.

De 44 gasgestookte centrales (incl. warmtekrachtkoppelingsinstallaties aangesloten
op het aardgasvervoersnetwerk) verbruikten in 2011 samen 53,9 TWh ofwel 29,4%
van de totale Belgische aardgasconsumptie. Figuur 18 laat zien dat de
aardgasafname voor elektriciteitsproductie zeer sterk geconcentreerd is. De zeven
centrales met de grootste aardgasafname staan in voor 55% van het totale
aardgasverbruik voor elektriciteitsproductie. De twintig centrales met het hoogste
aardgasverbruik

staan in

voor

90%

van

het

totale

aardgasverbruik

voor

elektriciteitsproductie.
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FIGUUR

18.

AARDGASAFNAMEVERDELING

VAN

GASGESTOOKTE

ELEKTRICITEITSCENTRALES IN 2011.

Bron: op basis van gegevens van netbeheerder Fluxys Belgium NV.

81.

Ter illustratie van de volatiliteit van de aardgasafname voor elektriciteitsproductie
geeft Figuur 19 een beeld van de uurafname in oktober 2012 (eerste maand na de
invoering

van

het

nieuwe

vervoersmodel,

zie

3.3).

Zowel

vraagfaktoren

(elektriciteitsvraag dag/nacht, weekends, etc.) als aanbodfaktoren (inzet van
aardgasgestookte centrales voor elektriciteitsproductie) zijn onderliggend bepalend
voor de volatiliteit. Zonder verder in te gaan op de determinanten laat Figuur 19 in
ieder geval zien dat de vraag sterk schommelt en bijgevolg beroep doet op zowel de
flexibiliteit van het aardgasvervoersnet als de leveringen van aardgas. Dit werkt de
vraag naar kortlopende aardgastransacties, zowel voor aankoop als verkoop (zie o.a.
arbitrage), in de hand.
82.

Het is bijvoorbeeld zichtbaar dat in een zestal uur de aardgasafname voor
elektriciteitsproductie kan verdubbelen op het niveau van een debiet voor de voeding
van bijvoorbeeld 10 STEG-centrales van elk 400 MWe. Het is niet zozeer de omvang
van het vereiste debiet dat een impact heeft maar wel de plotse aan- en
afschakelingen en dan vooral als deze minder voorspelbaar worden (zie zon- en
windenergie) die zowel de aardgashandel onder druk zet als het aardgasnetgebruik
extra belast.
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FIGUUR 19. VOLATILITEIT VAN DE AARDGASAFNAME VOOR ELEKTRICITEITSPRODUCTIE
(OKTOBER 2012, IN K.M³(N)/UUR).

Noot: een STEG-centrale van 400 MWe vereist bij een volledige belasting een aardgasdebiet van bijna
70 k.m³(n)/h.
Bron: op basis van gegevens van netbeheerder Fluxys Belgium NV.
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III. Groothandelsmarkt voor aardgas

83.

Er is een duidelijke trend waarneembaar naar steeds meer kortetermijntransacties
voor de handel in aardgas en afgeleid de boekingen van vervoerscapaciteit op het
netwerk. De intensiteit van de aardgastransacties neemt toe waardoor vraag en
aanbod steeds in beweging zijn volgens de economische omstandigheden en leiden
tot concurrerende prijzen. Mits de nodige randvoorwaarden van een goede
infrastructuur die grensoverschijdend gekoppeld is en zolang aardgasstromen hun
weg vinden naar Europa volgens een economische logica, kan de vrije markt zorgen
voor voorzieningszekerheid en liquiditeit van de groothandelsmarkt voor aardgas. In
dit deel wordt gekeken naar de kortetermijntransacties en de recente hervormingen
die hebben plaatsgevonden om het vervoersnetwerk nog meer ten dienste te stellen
van de handelsmogelijkheden. Er zal zowel in dit deel als in Deel 4 getracht worden
om via geobserveerde ontwikkelingen aan te tonen dat de theoretisch klinkende
doelstellingen van vrije marktwerking kunnen worden teruggevonden in de praktijk.

3.1

Organisatie van de aardgasvoorziening

84.

De organisatie van de voorzieningszekerheid van aardgas is grondig hervormd in het
Europees proces van marktvrijmaking. De overheid is niet langer meer een
onderhandelaar van bevoorradingscontracten voor het land. Bevoorradingszekerheid
is niet langer meer te isoleren binnen de landsgrenzen maar is steeds meer
grensoverschrijdend binnen Europa. Internationale energieconcerns worden steeds
meer de entiteiten die de zekerheid van aardgasleveringen garanderen en dit binnen
de economische marktvoorwaarden. Dit laatste betekent dat de aardgasprijs de
barometer is voor al dan niet aardgasschaarste en dat aardgasliquiditeit
geconcentreerd wordt op lokaties waar de prijs tijdelijk het hoogst is. Tijdelijk omdat in
de mate dat de markten in Europa gekoppeld zijn, er een convergentie zal optreden
van aardgasprijzen waarbij verschillen tussen marktplaatsen nog enkel de
transactiekosten vormen.

85.

Dit marktmechanisme zal steeds tot een evenwicht leiden bij een voldoende graad
van marktwerking hetgeen ondermeer een vlotte toegang inhoudt tot de markt, m.a.w.
toegang

tot

vervoersnetwerken,

opslagfaciliteiten

en

LNG-terminals.

Dit

marktmechanisme levert een hoge waarborg voor aardgasaanbod op de markt waar
de aardgasprijs uiteindelijk aardgasoverschotten en -schaarste zal weerspiegelen.
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Een goed werkende aardgasmarkt en een vlotte toegang tot de aardgasinfrastructuur
zijn de sleutels voor voorzieningszekerheid maar sluiten bijgevolg niet uit dat de
voorzieningszekerheid een zeer hoge prijs kent bij schaarste, vandaar de doelstelling
van voorzieningszekerheid tegen redelijke prijzen.
86.

In Deel 1 is aangetoond dat België een belanghebbende handelsplaats is in de
Europese Unie. Dit zorgt voor de aanvoer van voldoende aardgas uit diverse
leveringsbronnen, tegenpartijen voor aardgashandel en leveringsroutes. Deze
karakteristieken zijn van belang voor leveringszekerheid en een goed concurrerende
prijsvorming.

Integratie

met

andere

markten

in

de

EU

en

een

goede

aardgasinfrastructuur zijn een voorwaarde voor de groei van de Belgische
marktplaats, zodat er voldoende capaciteit beschikbaar is om aardgas af te kunnen
nemen tegen een concurrerende prijs.
87.

Het is cruciaal om handelaars in aardgas aan te trekken waardoor de wetten van
vraag en aanbod goed hun werk kunnen doen, de prijs onder druk komt te staan en
een signaal zijn van de daadwerkelijke marktwaarde van aardgas. Als deze
omstandigheden worden bereikt zal de volatiliteit van de aardgasprijs samen gaan
met het evenwicht van vraag en aanbod: hoge prijzen bij schaarste, lage prijzen bij
overschotten. Hoge prijzen zullen extra aardgasaanbod aantrekken met nieuwe
marktstabiliserende
aardgasvraag

vraag-

aantrekken

en
met

aanbodpatronen.
nieuwe

Lage

prijzen

zullen

marktstabiliserende

vraag-

extra
en

aanbodpatronen. Als deze marktomstandigheden aanwezig zijn zullen er geen
aardgastekorten optreden maar gaat de marktsituatie uiteindelijk vertaald worden in
de marktprijs. Bij een goed werkende markt zullen er enkel fysische tekorten optreden
bij overmacht van de handelsactiviteiten zoals een technisch falen of een crisis bij de
export van aardgas uit producerende landen.
3.2

Aardgashandel op de hub

88.

Vooraleer in te gaan op de nieuwe marktorganisatie die is gestart op 1 oktober 2012
wordt kort teruggeblikt naar de groei van de handelsactiviteiten en liquiditeit op de
hub van Zeebrugge, de eerste spotmarkt voor aardgas in continentaal Europa. Er zijn
momenteel 80 handelaars actief waaronder ook financiële instellingen (een zestigtal
beschikt over vervoerscapaciteit). Figuur 20 geeft de evolutie van de aardgashandel
op de Hub van Zeebrugge in de periode januari 2010 – september 2012.
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FIGUUR 20. AARDGASHANDEL OP DE HUB VAN ZEEBRUGGE IN DE PERIODE JANUARI 2011
TOT SEPTEMBER 2012.

Bron: op basis van gegevens gepubliceerd op www.huberator.com en berekeningen CREG.

In 2011 werd er gemiddeld per dag 4,2 keer meer aardgas netto verhandeld op de
hub van Zeebrugge dan er verbruikt werd in België. Deze handel is zo intens dat per
dag het aardgas gemiddeld 5 keer van eigenaar verandert (‘churning’). Dit betekent
dat de netto fysische aardgastransactie gemiddeld 436,0 GWh per dag bedroeg in
2011, nog altijd gemiddeld 87% van de Belgische aardgasconsumptie. In verhouding
met de omvang van het Belgisch aardgasverbruik is de aardgashandel op de hub van
Zeebrugge bijzonder intens en resulteert dit in een hoge liquiditeit.
89.

Figuur 21 geeft een beeld van de groei van de verhandelde aardgasvolumes op de
hubs in continentaal Europa (het Britse NBP is niet weergegeven). Zeebrugge was de
eerste hub in continentaal Europa en naarmate de vrijmaking en integratie vorderde
is zowel het aantal hubs als de aardgashandel op de hubs fors gegroeid. Het is
zichtbaar dat in termen van verhandelde volumes Zeebrugge haar sterke positie heeft
moeten prijsgeven aan de Nederlandse marktplaats. De TTF kent van bij de start in
2003 een sterk stijgende populariteit bij aardgashandelaars en in 2008 was het
verhandelde volume op TTF reeds groter dan op de Hub van Zeebrugge.
Comparatief verliest Zeebrugge opvallend terrein de laatste jaren en de
markthervorming die heeft plaatsgevonden op 1 oktober 2012 was dus meer dan
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welkom. Momenteel is TTF de grootste handelsplaats en heeft allerlei troeven
waaronder het commercieel verdwijnen van verschillen in gaskwaliteit (H versus L,
zie Deel 5). Maar de Duitse hubs zijn in volle opmars en gezien de positie van
Duitsland met belangrijke nieuwe bevoorradingsleidingen die bovendien bidirectioneel horen te zijn (Verordening (EU) Nr. 994/2010) laten toe te voorzien dat
binnen afzienbare tijd Duitsland de grootste marktplaats zal kennen voor
aardgashandel. Momenteel komt het volume aardgashandel op Europese hubs
overeen met 80% van de Europese aardgasconsumptie.
FIGUUR

21. INTERNE MARKTINTEGRATIE: GROEI VAN DE
AARDGASVOLUMES OP DE EUROPESE HUBS (VOLUME IN MILJARD M³(N)).

VERHANDELDE

Bron:EC Gas Coordination Group (2011)

3.3

Hervorming van de Belgische marktplaats

90.

Met ingang van 1 oktober 2012 is er een belangrijke hervorming doorgevoerd van de
Belgische marktplaats voor aardgashandel11. Het nieuwe commercieel vervoersmodel
van de netbeheerder Fluxys Belgium biedt een grotere flexibiliteit aan de
netgebruikers - inclusief grootverbruikers12 - om aardgas aan te trekken, te
verhandelen en van bestemming te wijzigen. Dit alles zonder een onderscheid van
aardgas voor Belgische consumptie of voor internationale transacties. Via de
“pooling” van aardgas op de Belgische marktplaats komt de synergie tussen

11

Uitgebreide toelichtingen zijn terug te vinden bij de vervoersnetbeheerder op www.fluxys.net.
Er zijn ongeveer 250 grootverbruikers van aardgas rechtstreeks aangesloten op het
vervoersnetwerk (industriële verbruikers, elektriciteitscentrales en warmtekrachtkoppelingsinstallaties).
12
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transacties voor de Belgische afzetmarkt en afzetmarkten elders in Europa volledig
tot uiting. Dit betekent een impuls voor de intensiteit en de omvang van de
aardgashandel in België. De groei van het aantal aardgashandelaars en transacties
op de Belgische marktplaats creëert gunstige omstandigheden voor marktliquiditeit en
optimale prijsvorming.
91.

Het nieuwe vervoersmodel fusioneert de drie bestaande balanceringszones voor Hgas tot één zone maar behoudt evenwel een commercieel onderscheid tussen H-gas
en L-gas. Dit in tegenstelling met het notionele handelspunt in Nederland (TTF) waar
commercieel geen onderscheid bestaat tussen de aardgaskwaliteiten. Bijgevolg zijn
de vervoersdiensten specifiek voor - en gebonden tot - ofwel de H-zone ofwel de Lzone

die

overeenstemmen

met

respectievelijk

het

fysisch

hoogcalorisch

vervoersnetwerk en het laagcalorisch vervoersnetwerk.
92.

Op het einde van iedere gasdag om 6 uur ‘s morgens (gasdag van 24 uur die start
om 6 uur ’s morgens) moet in iedere zone (H+L) de hoeveel geïnjecteerd aardgas in
evenwicht zijn met de hoeveelheid aardgas die de zone heeft verlaten door verbruik
ofwel via een zoneoverschrijdende transactie. Uurlijks wordt de evenwichtspositie
opgevolgd en de netgebruikers kennen zowel de gecumuleerde collectieve positie als
de individuele evenwichtspositie. Vernieuwend en handelstimulerend is tevens de
taak van de netbeheerder om aardgastekorten of -overschotten te vereffenen op het
handelsplatform voor zowel de H-zone als de L-zone. Afhankelijk van de dagprijs van
aardgas zal de netbeheerder vervolgens de kosten van aardgasaankoop of
opbrengsten van aardgasverkoop doorschuiven naar de betrokken netgebruiker(s).
Dit is een mechanisme van “market-based balancing” die er voor zorgt dat het
balanceringsmechanisme deel uitmaakt van de handelsactiviteiten en zo een bijdrage
levert tot de aardgashandel en de efficiënte prijsvorming, ook voor balancering.

93.

Er is één handelsplatform dat gefaciliteerd wordt door de netbeheerder Fluxys
Belgium NV via Huberator dat momenteel twee pakketten van handelsproducten
aanbiedt: “over-the-counter” (bi-lateraal tussen handelaars) en anonieme handel.
“Over-the-counter” aardgashandel (bi-lateraal tussen handelaars):
-

Zeebrugge Beach als voortvloeisel van de Hub van Zeebrugge voor de bilaterale
fysieke aardgashandel in H-gas tussen partijen.

-

Zeebrugge Trading Platform (ZTP) voor notionele handel in H-gas in de markt
zelf.
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-

Zeebrugge Trading Platform L-gas (ZTPL) voor notionele handel in L-gas in de
markt zelf.

Anonieme aardgashandel op de APX gas ZTP beurs in samenwerking met APXEndex:
-

Fysieke aardgashandel in H-gas voor netbalancering door de netbeheerder
(“market-based balancing”): aardgashandelaars kopen of verkopen aan de
netbeheerder.

-

Fysieke aardgashandel in L-gas voor netbalancering door de netbeheerder
(“market-based balancing”): aardgashandelaars kopen of verkopen aan de
netbeheerder.

94.

APX notionele aardgashandel in H-gas13.

Eens het aardgas via een interconnectiepunt zich bevindt in het vervoersnetwerk
heeft de handelaar de keuze om het aardgas a) rechtstreeks te verkopen aan een
klant in België met leveringspunt de site van de grootverbruiker of de “city gate” van
de distributienetten, b) een bepaalde richting uit te sturen naar een andere afzetmarkt
via een interconnectiepunt ofwel c) te verhandelen op het handelsplatform.

95.

Op 1 oktober 2012 zijn er meer dan 60 aardgashandelaars die gebruik maken van het
aardgasvervoersnetwerk en hiervan zijn 17 handelaars die rechtstreeks kunnen
leveren op het afnamepunt van de grootverbruikers of aan de distributienetwerken. Er
zijn bijgevolg 44 handelaars die enkel nog aardgas kunnen verhandelen op de
marktplaats ZTP aan om het even welke tegenpartij die lid is van het ZTP. Dit kunnen
grootverbruikers zijn die via een overeenkomst met de netbeheerder hun eigen
exitcapaciteit op de site in gebruik hebben en lid zijn van ZTP. Deze industriële
aardgasverbruikers kunnen dus zelf op de handelsplaats zowel aardgas aankopen
als verkopen (bijv. arbitrage tussen elektriciteitsproductie of verkoop van aardgas dat
initieel bedoeld was voor elektriciteitsproductie) op de marktplaats met keuze uit 60
tegenpartijen

die

fysisch

aardgas

verhandelen

via

het

nieuwe

entry/exit

vervoersmodel.
96.

Bovenstaande toelichtingen geven aan dat er een belangrijke inspanning is geleverd
om de Belgische marktplaats nog aantrekkelijker te maken voor aardgashandelaars.

13

Nog geen producten voor L-gas maar dit wordt geanalyseerd en opgenomen in de
monitoringevaluaties van de werking van het nieuw vervoersmodel.
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Een combinatie van een goed internationaal gekoppeld vervoersnetwerk, dat
bovendien commercieel strategisch is gelegen, en een commercialisering van de
gebruiksdiensten op maat van wat de markt wenst kunnen alleen maar de
voorzieningszekerheid en marktliquiditeit ten goede komen. Het is nog te vroeg om
na te gaan of de praktijk deze theorie bevestigt maar als aanloop tot latere monitoring
worden hier toch al enkele cijferbeeldjes gepresenteerd.
97.

Figuur 22 en 23 geven een beeld van de aardgashandel op het handelsplatform
omvattende Zeebrugge Beach, ZTP en ZTPL die geïntroduceerd zijn op 1 oktober
2012.
FIGUUR 22. AARDGASHANDEL OP ZEEBRUGGE BEACH, ZTP EN ZTPL TIJDENS DE EERSTE
MAAND NA DE OPRICHTING OP 1 OKTOBER 2012 (CUMULATIEF GWH/DAG).

Bron: op basis van gegevens gepubliceerd op www.huberator.com.

Aangezien Zeebrugge Beach sterk aansluit op de handel die voordien plaatsvond op
de hub van Zeebrugge, is het niet verrassend dat na de hervorming het leeuwendeel
van de aardgashandel hier plaatsvindt. Niettemin kent handel op ZTP en ZTPL een
start, al was het maar gezien het optreden van de netbeheerder in het raam van
“market-based balancing”.
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FIGUUR 23. AARDGASHANDEL OP ZEEBRUGGE BEACH, ZTP EN ZTPL TIJDENS DE EERSTE
MAAND NA DE OPRICHTING OP 1 OKTOBER 2012 (AANDELEN).

Bron: op basis van gegevens gepubliceerd op www.huberator.com.

98.

Figuur 24 geeft een beeld van de aardgashandel op de Belgische marktplaats sinds
begin 2000 waarin het effect van de hervorming op 1 oktober 2012 zichtbaar wordt
gemaakt. De cijfers voor de eerste maand na de hervorming geven handelsvolumes
die op een hoger niveau gelegen zijn mede door het systeem van “market-based
balancing”. Het is echter te vroeg om de effecten van de hervorming - en de
duurzaamheid hiervan - ten volle te beoordelen op haar verdiensten. Dit maakt deel
uit van lopende monitoring door de CREG en zal het onderwerp uitmaken van latere
rapportering.
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FIGUUR 24. AARDGASHANDEL OP DE BELGISCHE MARKTPLAATS VÓÓR EN NA
MARKTHERVORMING OP 1 OKTOBER 2012 (TOT 31 OKTOBER 2012).

Bron: op basis van gegevens gepubliceerd op www.huberator.com.
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IV. Liquiditeit van de groothandelsmarkt

99.

Van een liquide aardgasmarkt spreken we als op de markt sprake is van een zodanig
grote vraag en een zodanig groot aanbod van aardgas dat extra vraag of aanbod kan
worden verwerkt zonder dat hierdoor onder normale omstandigheden (dus niet bij niet
overzienbare incidenten) grote prijsschommelingen ontstaan. In Deel 3 hebben we
gezien dat de randvoorwaarden steeds meer vervuld worden voor een liquide
aardgasmarkt in België: groei aardgashandelaars, groei van transacties en
verhandelde volumes naast prijstransparantie die tegenwoordig geldt voor alle
marktplaatsen in Europa. In dit deel gaat de aandacht uit naar de aardgasliquiditeit in
België.

4.1

Marktkoppeling en prijsvorming van aardgas

100.

Een geschikte graadmeter voor vlotte markttoegang en internationale arbitrage is de
mate waarin de kortetermijnprijzen op de aanliggende marktplaatsen bij elkaar
aansluiten. Hoe kleiner de verschillen in aardgasprijzen, hoe hoger de marktkoppeling
en -werking. Perfecte arbitrage wordt verkregen als de verschillen in de
aardgasprijzen tussen de marktplaatsen nog enkel de transactiekosten (vooral
vervoerskosten) betreffen. De steeds vlottere internationale arbitrage wordt in Figuur
25 zichtbaar gemaakt door de nauwe band waarin de kortetermijnprijzen op het
handelsplatform te Zeebrugge en de aanliggende marktplaatsen fluctueren. Dit
bewijst dat marktevenwicht tussen vraag en aanbod van aardgas internationaal
bereikt wordt in Noordwest-Europa. Dit op zich is reeds een waarborg dat bij
eventuele marktschokken, de markt zich vlot zal herschikken om een nieuw
evenwicht te bereiken. Een illustratie hiervan wordt gegeven bij een foto van de
situatie gedurende de extreme koudegolf van begin februari 2012 (zie Figuur 26).
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FIGUUR 25. PRIJSKOPPELING IN NOORDWEST-EUROPA (2011, IN EUR/MWH).

Bron:

op

basis

van

gegevens

van

Dow

Jones

Energy

en

gegevens

gepubliceerd

op

www.powernext.com, www.eex.com, www.apxendex.com.

101.

De koudegolf van begin februari 201214 zorgt voor een schok op de verschillende
handelsplaatsen in Noordwest-Europa met een belangrijk prijseffect tot gevolg
(ogenblikkelijke beschikbaarheid van aardgas wordt tijdelijk schaarser). De relatief
plotse aardgasschaarste wordt uitgevlakt over de markten via arbitrage en bijgevolg
leidt dit tot een gekoppelde stijging van de aardgasprijs op elk van de marktplaatsen.

102.

Tijdens de koudegolf stijgt de aardgasprijs met een extra 15 tot 20 EUR/MWh om
tijdelijke pieken te bereiken van 40 tot 45 EUR/MWh. Dit prijssignaal zorgt evenwel
voor de gewenste markteffecten: extra aardgasvolumes worden aangetrokken (zie
bijvoorbeeld 4 LNG-cargo’s te Zeebrugge in 9 dagen en iedere cargo vervoert bijna 1
TWh aardgas). Extra aardgas leidt tot lagere prijzen en dit proces gaat verder tot er
een stabiele evenwichtsprijs wordt bereikt die overeenkomt met de prijs van vóór de
koudegolf. Het is verrassend hoe flexibel de markt heeft gereageerd tijdens de
recente koudegolf en hoe snel er een herstel van de markt tot een nieuw stabiel
prijsniveau plaatsvond. Dit wijst op een grote liquiditeit van de markt, ook in

14

Zie ook CREG-studie 1167 over de bevoorrading van aardgas en elektriciteit bij de laagste
temperaturen sinds de vrijmaking van de markten (februari 2012) van 1 augustus 2012
(http://www.creg.info/pdf/Studies/F1167NL.pdf).
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omstandigheden van plotse relatieve schaarste. Deze observaties geven vertrouwen
in de marktwerking om het hoofd te bieden aan plotse pieken in de aardgasvraag.
FIGUUR

26.
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103.

Bij een close-up van de situatie op de handelsmarkten op de dag van de piekafname
in België (7 februari 2012) zien we toch een divergentie in de aardgasprijzen. Het is
een belangrijke vaststelling dat op de dag dat België een piekverbruik kende de
aardgasprijs te Zeebrugge het laagst lag in vergelijking met de aanliggende
marktplaatsen (35,0 EUR/MWh). Alle markten in Noordwest-Europa kenden uiteraard
uitzonderlijk veel “bids” maar de “offers” konden niet steeds volgen. Zeebrugge
scoorde daar evenwel goed op en trok relatief gemakkelijk nieuwe liquiditeiten aan.
Op PEGNord, in feite juist over de grens in Frankrijk, lag de aardgasprijs maar liefst
10,40 EUR/MWh hoger dan de prijs in Zeebrugge. De Franse toezichthouder CRE
heeft de hoge aardgasprijs op PEGNord bestudeerd maar is niet tot een sluitende
verklaring gekomen15. In ieder geval was er nog voldoende capaciteit op het
interconnectiepunt Blaregnies tussen België en Frankrijk om transacties uit te voeren.
Het is echter gekend dat PEGNord een relatief beperkte liquiditeit kent en dus extra
gevoelig is voor ongewone omstandigheden.

15

Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 26 juin 2012 portant communication sur
les pics de prix du gaz de début février 2012 (www.cre.fr).
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FIGUUR 27. PRIJSKOPPELING IN NOORDWEST-EUROPA BIJ PIEKVERBRUIK (EUR/MWH).
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104.

Toch liggen er vermoedelijk scheeftrekkingen in de marktwerking aan de basis van
voorgaande situatieschets. In onderdeel 2.2 van deze studie zagen we dat
aardgasprijzen in de langetermijncontracten systematisch en beduidend hoger liggen
dan de prijs op de kortetermijnmarkt. Hogere kortetermijnprijzen beperken evenwel
de verliezen van aardgashandelaars die zich overgecontracteerd hebben met aan de
olieprijzen gekoppelde langetermijncontracten aangezien, zoals gezegd in 2.2, de
leveringscontracten op de groothandelsmarkt vooral gekoppeld zijn aan de
spotprijzen. Hoge spotprijzen in bovenstaande situatie zijn in feite slechts mogelijk als
toegang tot interconnectiecapaciteit aan de grens beperkt is want anders gaan er
steeds winstzoekende aardgashandelaars de verschillen “wegarbitreren”. Dit
mechanisme trad blijkbaar niet op16. Een diepgaander analyse van mogelijke
belemmeringen aan Franse zijde van het interconnectiepunt te Blaregnies zou hier
meer licht op kunnen werpen. Zoals eerder gezegd, in een oligopolistische markt is

16

Op de Italiaanse virtuele marktplaats PSV ziet men gelijkaardige problemen met echter een meer
structureel karakter omdat de markt sterk gedomineerd wordt door langetermijncontracten (olieprijs
geïndexeerd) waardoor liquiditeit op de kortetermijnmarkt beperkt is en de aardgasprijzen
systematisch beduidend hoger liggen dan in de rest van Europa. De combinatie van dure
langetermijncontracten in handen van dominante aanbieders, om liquiditeit vragende spotmarkten met
bijgevolg hoge spotprijzen en leveringscontracten aan eindverbruikers gekoppeld aan
spotprijsindexen, is een marktomgeving waar extra aandacht nodig is om na te gaan of
marktdominantie van aardgashandelaars niet ten koste van anderen wordt aangewend.
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permanente waakzaamheid geboden om te evalueren of marktdominantie die er
daadwerkelijk is, niet in eigenbelang wordt uitgespeeld ten koste van anderen.
105.

Tijdens de koudegolf van donderdag 2/02/2012 – woensdag 8/02/2012 wordt er op de
hub van Zeebrugge gemiddeld 233,24 miljoen m³(n) aardgas per dag verhandeld
ofwel een fysisch volume van 51,13 mijoen m³(n) (dus het aardgas verandert
gemiddeld 4,6 maal van eigenaar binnen dezelfde dag). Het fysisch verhandeld
volume ligt 31% hoger dan het gemiddelde voor de andere dagen van februari 2012.
Op de piekverbruiksdag 7/02/2012 werd 51,7 miljoen m³(n) aardgas (H-gas) fysisch
verhandeld op de hub van Zeebrugge. Dit komt overeen met 76% van de gemeten
piekverbruiksvraag op de Belgische markt.
Deze marktliquiditeit en commerciële activiteiten in Zeebrugge in combinatie met de
besproken prijsvorming laten toe te besluiten dat ook bij een koudegolf en een
tijdelijke schaarste de vrije markt herstellend kan optreden en ogenblikkelijk tot nieuw
evenwicht kan komen tegen redelijke prijzen. België scoort op dit vlak erg goed in
Europa. Dit illustreert dat mits de nodige randvoorwaarden, waaronder de
gereguleerde activiteiten van de netbeheerder, het systeem ruimte biedt om tot
redelijke marktoplossingen te komen.

4.2
106.

Vraagbeheersing en arbitrage onder impuls van prijssignalen
Vraagbeheersing (demand-side management) van aardgas speelt een steeds
belangrijker rol als het gaat over efficiënt netgebruik en voorzieningszekerheid. Hierbij
gaat de aandacht uit naar het besnoeien van piekvragen om op deze manier
investeringen in infrastructuur te besparen en aardgasvolume vrij te maken tijdens
incidentele omstandigheden door de vraag te reduceren. Vraagbeheersing krijgt ook
een steeds grotere beleidserkenning en wordt bijvoorbeeld in Verordening (EU) nr.
994/2010 erkend als een volwaardig alternatief voor “hardware” (extra aanbod van
vervoers- of opslagcapaciteit). In deze zin is er sprake van “virtuele opslag” van
aardgas bij de grootverbruikers van aardgas.

107.

Vraagbeheersing wordt vaak beschouwd als een instrument waarvoor een specifiek
beleid noodzakelijk is. Echter in een liquide aardgasmarkt zal het prijsmechanisme bij
relatieve schaarse niet enkel bijkomend aardgas aantrekken maar tevens aardgas
vrijmaken bij grootverbruikers. Op een gegeven niveau is de aardgasprijs, die de
schaarste weerspiegelt, dermate hoog dat het voor de grootverbruiker batiger is om
minder of geen aardgas meer af te nemen en het vrijgekomen volume weer aan te
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bieden op de markt. Afhankelijk van de flexibiliteit van de grootverbruiker kan tijdelijk
de productie verminderd worden of gebruik gemaakt worden van andere energie. Dit
laatste is minder mogelijk bij de industrie maar bijvoorbeeld wel relevant bij het
beheer van een park van elektriciteitscentrales. Arbitrage tussen aardgas en
elektriciteit is bijvoorbeeld een gekende praktijk. In het nieuw vervoersmodel dat van
toepassing

is sinds 1 oktober

2012 is het

eenvoudiger geworden voor

grootverbruikers om zelf te handelen in aardgas en te arbitreren tussen ruwweg
aardgas aankopen of de productie tijdelijk verminderen (stilleggen). Dus een goed
werkende handelsplaats voor aardgas zal ook via de vraagzijde liquidteit creëren.
108.

Eén van de competitieve voordelen die internationale energieconcerns genieten ten
opzichte van lokale aardgashandelaars, is de arbitrage over de afzetmarkten heen in
hun

internationale

verkoopportefeuille.

Optimalisering

van

de

internationale

verkoopportefeuille is een belangrijke bron van inkomsten van deze grote
energiebedrijven. Aardgas wordt aangeboden op de markt waar de aardgasprijs de
meeste winst biedt. De arbitrage die hiervoor gedaan wordt kan een relatief complex
karakter kennen door bijvoorbeeld het swappen van aardgas voor afzetmarkt x met
aardgas in opslag in afzetmarkt y. Bijvoorbeeld Noors aardgas dat binnenkomt op het
Belgische vervoersnetwerk en door een energieconcern initieel voorzien is voor de
Franse afzetmarkt kan bij hoge prijzen in België dit aardgas verhandelen in België en
eventuele tekorten in Frankrijk opvangen door aardgas in opslag. Op deze manier
geniet de Belgische handelsplaats van opslag in het buitenland en ondersteunt dit
voorbeeld dat a) het geen noodzakelijkheid is dat fysiske opslagfaciliteiten binnen
eenzelfde markt moeten liggen en b) dat doorvoerstromen en het aantrekken ervan,
van groot belang zijn voor de liquiditeit en robuustheid van de Belgische
handelsmarkt.
109.

De arbitrage-opportuniteiten van grote energieconcerns zijn zeer breed en deze
arbitrage is een belangrijke motor voor convergentie van aardgasprijzen op de
verschillende marktplaatsen in de EU en in de mate dat er oligopolistische
concurrentie leidt tot efficiënte prijzen. Tot slot wordt hier nog één arbitrageopportuniteit toegelicht. Energieconcerns zijn zich steeds meer bewust van de
synergie tussen aardgas en elektriciteit en zoeken bijgevolg horizontale integratie.
Het is bijvoorbeeld niet verrassend dat een energiegroep zoals EDF met een groot
park van elektriciteitscentrales in portefeuille, zich meer en meer begeeft op de
aardgasmarkt (zie bijvoorbeeld de bouw door EDF van een LNG-terminal te
Duinkerke en een nieuwe verbinding naar België via Alveringem tegen het einde van
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2015). Een verwevenheid tussen aardgas en elektriciteit die mogelijkheden opent om
zelf de eigen gasgestookte centrales te bevoorraden en het maximaal arbitreren
tussen aardgas en elektriciteit. Deze dynamiek zal dan weer de grensoverschrijdende
tendens bevorderen van aardgastransacties naar afzetmarkt x voor eventuele
elektriciteitstransacties naar afzetmarkt y. Arbitrage met convergentie van prijzen en
efficiëntie vereist evenwel een sterke marktkoppeling en een daadwerkelijke
opheffing van drempels die een interne markt in de EU nog in de weg liggen.
110.

De invoering van artikel 2 van Verordening (EU) Nr. 994/2010 leidt tot een
segmentatie van de aardgasmarkt in een beschermde markt en een niet beschermde
markt. De beschermde markt zal een zekerheid van aardgasvoorziening genieten
zoals opgenomen in artikel 8 van dezelfde Verordening. De niet beschermde markt
(de grootverbruikers) zal niet volgens een wetgevende regel beschermd worden en
zal dus zelf de nodige afspraken moeten maken met de aardgashandelaars voor een
zeker niveau van leveringszekerheid. Leveringszekerheid wordt zo meer en meer een
marktgoed, een vorm van een verzekering, waar een marktprijs tegenover staat.

111.

Hier wordt opgemerkt dat de aardgasprijs in een liquide markt een afspiegeling is van
de situatie of de markt “short” is ofwel “long”. Bij schaarste zijn er relatief hoge
aardgasprijzen, bij overschotten zijn er relatief lage aardgasprijzen. Het is daarom
enigszins te betreuren dat Verordening (EU) Nr. 994/2010 bij de bepaling van de
leveringsnormen (artikel 8) nergens spreekt over aardgasprijzen en dit ook elders niet
aansnijdt. In een marktplaats zoals in België zal er altijd aardgas zijn bij normale
marktomstandigheden maar het zal de aardgasprijs zijn die bepaalt of aardgas
gekocht wordt of niet en degene die de prijs betaalt zal altijd aardgas krijgen ten koste
van degene die de prijs “niet meer kan/wil betalen”. Dit is de kern van het
marktmechanisme met evenwel mogelijk verstorende effecten internationaal binnen
Europa. Het aardgas zal vloeien naar de afzetmarkten die de prijs willen betalen.
Deze economische logica is trouwens momenteel zichtbaar in de LNG-handel waar
LNG-cargo’s vooral koers willen varen naar Azië (Japan) omdat daar de aardgasprijs
tot 80% hoger ligt dan in Europa (zie 1.1).

112.

Er wordt nog kort teruggekoppeld naar het mechanisme van “market-based
balancing” zoals ingevoerd op 1 oktober 2012 in België en dit tijdens incidentele
situaties. Als netgebruikers te weinig aardgas injecteren in het netwerk om welke
reden dan ook (mogelijk vanwege incidentele situaties), zal de netbeheerder op het
einde van de dag het tekort aan aardgas opvullen door aankopen op het
handelsplatform (H+L) en de kosten hiervan doorfactureren aan de “nalatige”
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netgebruikers. Welnu, dit mechanisme zal zorgen voor continuïteit van leveringen
zolang aardgas beschikbaar is op de markt en de veroorzakende netgebruiker(s) de
“cash-out” faktuur van de netbeheerder betaalt. Dit mechansime geeft aan dat
uiteindelijk de aardgasprijs de drempel vormt voor de bevoorradingszekerheid. Het
zou daarom nuttig zijn dat discussies over bevoorradingszekerheid niet louter
spreken over tekorten van aardgas maar over aardgasprijzen die gezien kunnen
worden als onredelijk en overeenstemmen met een “aardgastekort”. In het Verenigd
Koninkrijk zijn er momenteel discussies om 20 £/therm of zowat 800 EUR/MWh, meer
dan 30 keer de huidige aardgasprijs, te beschouwen als een plafond (zie
www.ofgem.gov.uk betreffende “gas balancing arrangements that apply during gas
deficit emergency situations” die mogelijk een hervorming zullen inhouden van de
Britse netwerkcode).
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V. Laagcalorische marktplaats

5.1

Context

113.

We zouden de L-gasmarkt onrecht toedoen als in deze studie geen specifieke
aandacht zou uitgaan naar deze nog steeds afzonderlijke submarkt in België. In de
algemene ontwikkelingen en besprekingen van de Belgische aardgasmarkt worden
maar al te vaak de ontwikkelingen op de H-gasmarkt veralgemeend. Echter is de
Belgische aardgasmarkt heden nog opgedeeld in twee gescheiden submarkten: de
markt voor H-gas en de markt voor L-gas.

114.

De Belgische L-gasmarkt is goed voor 26% van het totaal eindverbruik van aardgas
in België (cijfers 2011). België heeft gekozen om als antwoord op artikel 2 van
Verordening (EU) Nr. 994/2010 de afnemers op de distributienetten te beschermen17.
Dit betekent dat 45% van de Belgische aardgasvraag beschermd is: 31,5% van de Hgasvraag en 84,0% van de L-gasvraag. Verder wordt Antwerpen-Stad en de
Brusselse agglomeratie voorzien in L-gas. Naast de voorziening van de Belgische
markt met bijna 6 miljard m³(n) per jaar wordt via het Belgische vervoersnet nog eens
zoveel aardgas vervoerd voor de Franse markt. Dit om kort het belang van de
Belgische L-gasmarkt te situeren, een markt die afhankelijk is van één
invoerknooppunt (Hilvarenbeek/Poppel) en één bron zijnde de Nederlandse markt.

115.

Het kan niet worden ontkend dat de marktorganisatie blijft kampen met een dualiteit
tussen het dynamisme van de H-gasmarkt en het pragmatisme van de L-gasmarkt. In
Nederland zijn er op dit vlak belangrijke innovaties geweest (bijv. geen commercieel
onderscheid meer tussen L en H) die in België echter veel moeilijker zijn door te
voeren aangezien Nederland meer faciliteiten heeft als belangrijke producent (L+H)
en uitvoerder van aardgas in de EU.

116.

De huidige situatie is zodanig dat de liquide en concurrerende handelsplaats voor Lgashandelaars het Nederlandse TTF is. Toegang tot L-gas is bijgevolg geen
probleem meer voor L-gashandelaars die zich op de Belgische L-gasmarkt willen
begeven. Vóór 2009, toen er commercieel nog een onderscheid was tussen L-gas en
H-gas in Nederland, was toegang tot L-gas wèl een probleem omdat hiervoor

17

Dit is opgenomen in de risico-analyse (Verordening (EU) Nr. 994/2010, artikel 9) die de bevoegde
instantie (FOD Economie – AD Energie) heeft ingediend bij de Europese Commissie begin december
2011.
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langetermijncontracten moesten worden afgesloten met GasTerra (Gasunie) om over
L-gas te kunnen beschikken. Wat echter nog wel een knelpunt is voor de Belgische
marktwerking is de vlotte toegang tot vaste en kortlopende exitcapaciteit aan
Nederlandse zijde op het interconnectiepunt Hilvarenbeek/Poppel (HIL/POP). Buiten
het probleem van toegang tot kortlopende vaste exitcapaciteit in Nederland zijn er
steeds transactiekosten verbonden (vervoerskosten) bij het zich bevoorraden op TTF
in plaats van op het Belgisch handelsplatform. In deze zin draagt een aankoop op
TTF steeds een premie die niet geldt bij de aankoopt op ZTP of ZTPL. Hier is niets
mis mee ware het niet dat wegens het belang van een liquide markt, Belgische Laardgashandelaars genoodzaakt zijn zich te wenden tot TTF indien mocht blijken dat
ZTPL geen voldoende liquiditeit kent. De marktverstoring treedt dan op doordat ZTP
voor H-gas in België wel voldoende liquiditeit kent. Deze problematiek wordt in dit
deel

verder

besproken.

Het

daadwerkelijk

optreden

van

een

eventuele

marktverstoring zal geëvalueerd worden naarmate het nieuw vervoersmodel meer
ingeburgerd is.
117.

Buiten het efficiënt maken van de marktwerking voor L-gas, waar reeds belangrijke
vorderingen zijn gemaakt, blijven er twee dominante vraagstukken liggen die cruciaal
zijn voor een verdere oriëntatie van de L-gasmarkt. Ten eerste is er de vraag over de
economische duurzaamheid van het huidig beleid in Nederland waar het commercieel
onderscheid tussen H en L is weggevallen met eenzelfde prijsnotering op TTF. Dit
terwijl meer en meer rijk aardgas verarmd moet worden tot L-gas omdat de Lgaswinning afneemt. Ten tweede blijft de situatie dat er slechts één route is voor de
bevoorrading van België (en Frankrijk) in L-gas en de bevoorradingszekerheid van de
L-gasmarkt steeds verder komt te liggen van de H-gasmarkt voor wat de gevoeligheid
voor technische incidenten betreft. Dit terwijl de L-gasmarkt quasi een distributiemarkt
is en in antwoord op Verordening (EU) nr. 994/2010 bevoorradingsbescherming kent.

5.2

Inkoop van L-gas

118.

Tot 2009 lag het heel moeilijk voor nieuwe aardgashandelaars om zich upstream te
bevoorraden

in

L-gas.

Deze

bevoorrading

was

toen

exclusief

via

langetermijncontracten (tientallen jaren) waarin Distrigas (nu ENI) en GDF Suez
sleutelposities hadden en nog steeds hebben18. Het wegvallen van het onderscheid
tussen de handel in H of L in Nederland heeft hier positieve verandering in gebracht
waardoor TTF, waarvoor iedereen dezelfde toegangsrechten heeft, bereikbaar werd
18

In december 2009 heeft bijvoorbeeld ENI (Distrigas) de verlenging aangekondigd van het
bestaande bevoorradingscontract met GasTerra voor L-gas tot 2030 (www.eni.com).
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voor startende handelaars. Tegenwoordig zijn 10 aardgashandelaars actief op de
Belgische L-gasmarkt.
119.

Sinds 2009 is in Nederland commercieel gezien geen onderscheid meer tussen Hgas en L-gas. Er wordt aardgas gekocht en verkocht op TTF en het doet er niet toe of
dit nu H-gas dan wel L-gas betreft. Dit wegvallen van een onderscheid geldt ook voor
de kWh-prijs die TTF noteert. Deze innovatie in Nederland heeft eensklaps het
probleem van toegang tot L-gas, dat een probleem was in de Belgische markt, van
tafel geveegd. Deze commerciële uniformisering reikt zover dat een onderneming die
bijvoorbeeld Noors of Russisch aardgas aankoopt en dit injecteert in het Nederlands
aardgasnetwerk (bijv. te Emden) en vervolgens nomineert op het grenspunt te
Hilvarenbeek/Poppel voor de Belgische (of Franse) L-gasmarkt “automatisch” de
beschikking krijgt over L-gas. Omgekeerd kan ook: L-gascontracten van bijvoorbeeld
langere duur afgesloten met GasTerra kunnen aangewend worden voor de Belgische
H-gasmarkt door nominatie te ’s Gravenvoeren, Zandvliet H of Zelzate. De kosten die
gepaard gaan met het commercieel wegvallen van het onderscheid tussen H-gas en
L-gas worden in het vervoersnetwerk van GTS gedragen via de exittarieven van de
Nederlandse netbeheerder (socialisering). GTS levert deze dienst op basis van
enerzijds swapping tussen L-gas en H-gas en anderzijds via de daadwerkelijke
“ballasting” (verarming door toevoeging van stikstof)19 van H-gas. Naar verwachting
zal GTS steeds meer H-gas moeten verarmen om de L-gasmarkt draaiende te
houden waardoor steeds minder “natuurlijk” L-gas zal geleverd worden. Of deze
evolutie vanuit economische duurzaamheid haalbaar is en er geen prijssegmentatie
komt tussen H-gas en L-gas is nog de vraag. Een antwoord op deze vraag is
essentieel om op korte termijn initiatieven te nemen voor het bevorderen van een
goede marktwerking. In ieder geval is er momenteel geen prijssegmentatie tussen Lgas en H-gas voor de Belgische gezinnen. Voor grootverbruikers is de situatie
anders.

19

Hiertoe heeft de Nederlandse netbeheerder GTS recent de beschikking over een ondergrondse
opslag (caverne) voor stikstof te Heiligerlee (in het noorden van Nederland) met volgende technische
karakteristieken:
Injectiecapaciteit stikstof
Opslagvolume
Maximale uitzenddruk
Mengcapaciteit H-gas met stikstof
Maximale uitzendcapaciteit stikstof

16.000 m(n)³/h
ca. 850.000 m³
160 bar
2,6 miljoen m(n)³ per uur
190.000 m(n)³ per uur en dat voor maximaal
11 aaneengesloten dagen

Bron: op basis van gegevens gepubliceerd op www.gastransportservices.nl en bijkomende inlichtingen.

Buiten deze enige caverne voor de opslag van stikstof, beschikt GTS nog over een aantal
stikstoffaciliteiten (productie of inkoop van stikstof en mengfaciliteiten).
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120.

Het nieuw vervoersmodel dat in België gestart is op 1 oktober 2012 behelst een fusie
van de 3 balanceringszones voor H-gas maar geen uitbreiding met de integratie van
de L-gasbalanceringszone. Er blijft bijgevolg in België ook commercieel een
onderscheid tussen H-gas en L-gas. Hierin zit de verklaring voor de oprichting van
twee producten voor handel: ZTP voor H-gas en ZTPL voor L-gas. Dit was
bijvoorbeeld noodzakelijk opdat voor het L-gasnetwerk marktbalancering zou kunnen
toegepast worden waarbij de netbeheerder tekorten en overschotten aanzuivert op de
aardgasbeurs voor L-gas20. Het probleem is echter de garantie dat er voldoende
tegenpartijen zijn die L-gas aanbieden en dit met een voldoende volume om tot een
werkelijk liquide L-gasbeurs te komen in België.

121.

Bij gebrek aan liquiditeit van L-gas in België21 zal uitgeweken moeten worden naar de
Nederlandse TTF. Dit leidt op zich niet tot een handelshandicap gezien de sterke
prijskoppeling ware het niet dat er kosten gedragen moet worden op het
interconnectiepunt Hilvarenbeek/Poppel: exittarief van GTS in Nederland en een
entrytarief van Fluxys Belgium. Verder is het geen evidentie om aan Nederlandse
zijde vlot over vaste exitcapaciteit te kunnen beschikken voor een korte termijn. De
resterende dualiteit tussen de H-gasmarkt en L-gasmarkt wordt verder onderzocht
door de CREG om oplossingen te bieden die mogelijke discriminatie tussen beide
aardgaskwaliteiten vermijden.

20

De netbeheerder is evenwel steeds zeker dat er een tegenpartij is op de L-gasbeurs om
overschotten in het L-gasnetwerk te verkopen of tekorten op te vullen. Hiertoe is, zoals voor ZTP, een
akkoord gesloten met een aardgashandelaar die zich hiertoe verbonden heeft en dit tegen bepaalde
prijsgaranties.
21
Fluxys Belgium NV biedt via de H/L-conversie-installaties te Loenhout en Lillo ook een dienst aan
om H-gas te “verarmen” tot L-gas en dit voor een totale capaciteit van 400 k.m³(n)/h L-gas. Het tarief
is afhankelijk van het debiet, het volume en per opstart (www.fluxys.com); een optie die puur
commercieel gezien moeilijk kan concurreren met de aardgasprijzen op TTF maar daarom niet, vanuit
netwerktechnisch oogpunt, voor het Belgisch L-gasnetwerk onbelangrijk zou zijn.
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5.3

Transactiekosten bij grensoverschrijdende handel

122.

TTF is een zeer liquide aardgasmarkt en Figuur 28 laat voor 2011 zien dat er een
sterke prijskoppeling is met de Hub van Zeebrugge22. De aardgasprijs op TTF is dus
de prijs voor zowel H als L (geen onderscheid) terwijl de prijs op de Hub van
Zeebrugge dus de aardgasprijs voor H-gas betreft (cijfers voor 2011).
FIGUUR 28. PRIJSKOPPELING TUSSEN TTF EN ZEEBRUGGE (2011, IN EUR/MWH).

Bron: op basis van gegevens van Dow Jones Energy en gegevens gepubliceerd op www.apxendex.com.

123.

Figuur 29 brengt de spread tussen ZIG en TTF in beeld voor 2011. Er is echter geen
statistisch relevante trend waarneembaar: de ene keer is de ZIG lager dan TTF en de
andere keer andersom. Toch zijn er enkele uitschieters waarbij de ZIG prijsindex
lager genoteerd staat dan de TTF prijsindex (zie Figuur 30). Dit is op zich een nuttige
observatie die erop wijst dat arbitrage streeft naar prijsconvergentie en de markt goed
werkt.

22

Er wordt gekeken naar de aardgasprijzen voor het einde van de volgende dag (“day ahead end of
day” prijzen).
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FIGUUR 29. SPREAD TUSSEN ZIG EN TTF (2011, IN EUR/MWH).

TTF < ZIG

TTF> ZIG

Bron: op basis van gegevens van Dow Jones Energy en gegevens gepubliceerd op www.apxendex.com.

124.

Een aardgashandelaar met klanten in België zal voor de keuze om zich te
bevoorraden op de Hub van Zeebrugge of op TTF niet enkel kijken naar de spread
(verschil tussen de prijsnoteringen) maar ook naar de transactiekosten om fysisch het
aardgas vanuit TTF binnen te brengen in België. De transactiekosten behelzen het
exittarief dat de Nederlandse netbeheerder GTS aanrekent en het entrytarief van
Fluxys Belgium op het interconnectiepunt tussen beide netwerken (er wordt abstractie
gemaakt van de lidmaatschapkosten om te kunnen handelen op TTF en ZTP (H+L).

CASE 1: AANKOOP OP TTF VOOR BELGISCHE SUBMARKT VOOR L-GAS
125.

Stel dat een handelaar in L-gas voor de Belgische markt aardgas aankoopt op TTF
tegen een prijs voor de volgende dag (day ahead price) op TTF van 23 EUR/MWh.
Stel verder dat deze handelaar over vaste exitcapaciteit beschikt op het
interconnectiepunt te HIL/POP aangekocht bij TTF tegen een tarief van 1,999
EUR/kWh/uur/jaar (www.gastransportservices.nl) en vaste entrycapaciteit op het
Belgische vervoersnetwerk voor L-gas van 0,897 EUR/kWh/uur/jaar (www.fluxys.be).
De totale grensoverschrijdende transactiekost bedraagt dus 2,896 EUR/kWh/uur/jaar
indien de handelaar een perfecte afstemming kan bereiken in de tijd en de
hoeveelheid tussen de behoefte aan vervoerscapaciteit en de aangekochte
hoeveelheid aardgas. Een “load” van 100% is evenwel theoretisch maar een
veronderstelling van een nominatiegraad van 60% is een aannemelijk uitgangspunt.
Figuur 30 tekent het hyperbolisch verband tussen de nominatiegraad van de
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grensoverschrijdende

capaciteit

op

het

interconnectiepunt

HIL/POP

en

de

23

procentuele meerkost van aardgas aangekocht op TTF tegen 23 EUR/MWh . Bij een
“load” van 60% stijgt de aardgasprijs met 2,4% ofwel met 55,2 eurocent vanwege de
transactiekost.
Als de capaciteit minder efficiënt wordt gebruikt dan 60%, bijvoorbeeld slechts 20%,
betekenen de transactiekosten een verhoging van de aardgasprijs met 7,19% ofwel
1,65 euro vanwege de transactiekost.
Als de capaciteit efficiënter wordt gebruikt dan 60%, bijvoorbeeld 80%, betekenen de
transactiekosten een verhoging van de aardgasprijs met 1,80% ofwel 41,4 eurocent
vanwege de transactiekost.
FIGUUR 30. TRANSACTIEKOSTEN TUSSEN TTF EN DE BELGISCHE L-GASMARKT (OKTOBER
2012) IN FUNCTIE VAN DE LOAD.

Bron: op basis van tariefgegevens gepubliceerd op www.fluxys.com en www.gastransportservices.nl.

126.

Voorgaande situatiebeschrijving die zich beperkt tot transactiekosten vanwege de
grensoverschrijding (er wordt abstractie gemaakt van de lidmaatschapkosten om te

23

Voor alle duidelijkheid is er geen verschil voor deze transactiekosten voor de overbrenging van Lgas via een langetermijncontract voor de bevoorrading in L-gas of via een spotaankoop op TTF. De
prijszetting van aardgas (L-gas) kan wel beduidend verschillend zijn. Op TTF weerspiegelt de
aardgasprijs de ogenblikkelijke situatie van vraag en aanbod. De langetermijncontracten zijn
gekoppeld aan indexen die kunnen uiteenlopen van de olieprijsnoteringen, futures van de
aardgasprijsnoteringen of van om het even welke grondstof.
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kunnen handelen op TTF en ZTPL) tonen aan dat deze kosten in een concurrerende
omgeving niet verwaarloosbaar zijn. In de mate dat handelaars gedwongen zijn om
zich te wenden tot TTF omdat de Belgische ZTPL niet voldoende liquiditeit biedt, leidt
deze transactie tot een comparatieve benadeling van L-gas ten opzichte van H-gas
indien mocht blijken dat de aardgasprijs op ZTP systematisch lager is dan de
aardgasprijs op TTF inclusief de transactiekost. Als deze situatie zich daadwerkelijk
voordoet kan er sprake zijn van discriminatie tussen beide markten en zal de
toezichthouder gepast handelen. Gezien de volatiliteit van de aardgasprijzen,
aardgashandelaars vaak toegang hebben tot beide marktplaatsen en de variërende
graad van capaciteitsbenutting, is het niet mogelijk om a priori te stellen dat er sprake
is van een benadeling van de L-gasmarkt en vraagt deze problematiek om een
verdere analyse.
FIGUUR 31. TOEPASSING OP 2011: ZIG-TTF SPREAD EN DE TRANSACTIEKOSTEN TUSSEN
TTF EN BELGISCH L-GASMARKT BIJ EEN LOAD VAN 60%.

(TTF+TC) < ZIG
TC

(TTF+TC) > ZIG

Noot: TC zijn de transactiekosten (grensoverschrijdende vervoerskosten).
Bron: op basis van gegevens van Dow Jones Energy, gegevens gepubliceerd op www.apxendex.com en
tariefgegevens gepubliceerd op www.fluxys.com en www.gastransportservices.nl.

CASE 2: AANKOOP VOOR BELGISCHE H-GASMARKT
127.

Omwille van de volledigheid wordt hier ook de oefening gemaakt voor een handelaar
die zijn Belgische H-gasklanten wenst te bevoorraden via de kortetermijnmarkt.
Gezien de liquiditeit van zowel TTF als de Belgische marktplaats, zal deze handelaar
steeds kunnen arbitreren rekening houdende met de transactiekosten om aardgas
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aangekocht op TTF over te brengen naar de Belgische H-gasmarkt via bijvoobeeld
het fysische bi-directioneel interconnectiepunt te Zezate.
128.

Figuur 32 geeft het hyperbolisch verband tussen de nominatiegraad van de
grensoverschrijdende capaciteit op het interconnectiepunt Zelzate en de procentuele
meerkost van aardgas aangekocht op TTF tegen 23 EUR/MWh. Bij een “load” van
60% stijgt de aardgasprijs met 2,07% ofwel met 47,6 eurocent vanwege de
transactiekost24.
Als de capaciteit minder efficiënt wordt gebruikt dan 60%, bijvoorbeeld slechts 20%,
betekenen de transactiekosten een verhoging van de aardgasprijs met 6,20% ofwel
1,43 euro vanwege de transactiekost.
Als de capaciteit efficiënter wordt gebruikt dan 60%, bijvoorbeeld 80%, betekenen de
transactiekosten een verhoging van de aardgasprijs met 1,55% ofwel 35,65 eurocent
vanwege de transactiekost.
FIGUUR 32. TRANSACTIEKOSTEN TUSSEN TTF EN DE BELGISCHE H-GASMARKT VIA
INTERCONNECTIEPUNT

ZELZATE (OKTOBER 2012) IN FUNCTIE VAN DE LOAD (VAN NL

NAAR BE).

Bron: op basis van tariefgegevens gepubliceerd op www.fluxys.com en www.gastransportservices.nl.

24

Het exittarief van GTS voor vaste capaciteit te Zelzate bedraagt 1,720 EUR/kWh/uur/jaar
(www.gastransportservices.nl). het entrytarief van Fluxys Belgium voor vaste capaciteit te Zelzate
bedraagt 0,778 EUR/kWh/uur/jaar (www.fluxys.net).
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129.

Een handelaar in H-gas op de Belgische markt kan bij een verkoop op de
kortetermijnmarkt bijvoorbeeld TTF afwegen ten opzichte van ZTP. Hij moet echter bij
verkoop op TTF rekening houden met de transactiekosten die gepaard gaan met de
nodige capaciteitsonderschrijvingen op het bi-directionele interconnectiepunt Zelzate.

130.

Figuur 33 geeft het hyperbolisch verband tussen de nominatiegraad van de
grensoverschrijdende capaciteit op het interconnectiepunt Zelzate richting Nederland
en de procentuele kost van aardgasverkoop op TTF tegen 23 EUR/MWh. Bij een
“load” van 60% bedragen de kosten 2,91% ofwel 67,09 eurocent vanwege de
transactiekost25.
Als de capaciteit minder efficiënt wordt gebruikt dan 60%, bijvoorbeeld slechts 20%,
betekenen de transactiekosten 8,72% van de aardgasprijs ofwel 2,01 euro vanwege
de transactiekost.
Als de capaciteit efficiënter wordt gebruikt dan 60%, bijvoorbeeld 80%, betekenen de
transactiekosten een verhoging van de aardgasprijs met 2,18% ofwel 50,14 eurocent
vanwege de transactiekost.

25

Het exittarief van Fluxys Belgium te Zelzate voor vaste capaciteit bedraagt 2,020 EUR/kWh/uur/jaar
(www.fluxys.net). Het entrytarief van GTS te Zelzate voor vaste capaciteit bedraagt 1,495
EUR/kWh/uur/jaar (www.gastransportservices.nl). Merk op dat de grensoverschrijdende transactiekost
van BE naar NL gevoelig hoger ligt dan de transactiekost van NL naar BE. Bij een 100% “load”
respectievelijk 3,515 EUR/kWh/uur/jaar versus 2,498 EUR/kWh/uur /jaar.
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FIGUUR 33. TRANSACTIEKOSTEN TUSSEN ZTP EN NEDERLANDSE MARKT (OKTOBER
2012) IN FUNCTIE VAN DE LOAD.

Bron: op basis van tariefgegevens gepubliceerd op www.fluxys.com en www.gastransportservices.nl.



Tijdens zijn vergadering van 15 november 2012 keurde het Directiecomité van de CREG
de voorliggende studie goed.
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