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I. Vooraf 

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

onderzoekt in deze studie de werking van en de prijsevolutie op de Belgische 

groothandelsmarkt voor aardgas tijdens de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 

december 2014. 

De bedoeling van deze studie is om alle belanghebbenden te informeren over een aantal 

belangrijke aspecten van de Belgische aardgasmarkt, onder meer de gasbevoorrading, de 

uitwisseling van gas, de gasconsumptie, de marktintegratie en de technische aspecten 

(LNG, stockage, balancing,…). 

Er wordt zoveel mogelijk een historiek gegeven van de laatste 8 jaren (2007-2014). Het jaar 

2007 wordt dit jaar nog vermeld omdat het voorafgaat aan de financiële en economische 

crisissen van de bestudeerde periode. Op deze manier kan de lezer een beter begrip krijgen 

van de evolutie van de groothandelsmarkt voor aardgas. 

Deze studie is opgedeeld in 7 hoofdstukken: 

1. het eerste hoofdstuk heeft betrekking op de gasbevoorrading; 

2. het tweede hoofdstuk behandelt meer specifiek de uitwisseling van gas; 

3. het derde hoofdstuk analyseert de gasconsumptie op niveau afname/netgebruik; 

4. het vierde hoofdstuk gaat over marktintegratie en prijsconvergentie; 

5. het vijfde hoofdstuk heeft betrekking op LNG; 

6. het zesde hoofdstuk behandelt de stockage; 

7. het zevende hoofdstuk betreft de balancing 

De studie van de zeven voormelde hoofdstukken wordt voorafgegaan door een samenvatting 

(Executive Summary). Uit deze studie worden ook enkele besluiten getrokken. 

Het Directiecomité van de CREG heeft deze studie goedgekeurd tijdens de vergadering van 

15 oktober 2015. 
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II. Executive Summary 

II.1 Gasbevoorrading  

De langetermijnbevoorradingen staan garant voor ongeveer 75 % (120 TWh) van de 

behoeften aan aardgas op de Belgische markt (160 TWh) in 2014. Het betreft hier wel het 

volume bestemd voor de eindklanten (particulieren, ondernemingen, elektriciteitscentrales) 

in België. 

Het aandeel van de langetermijncontracten bij de bevoorrading van de markt is dus vrij 

stabiel gebleven en zelfs licht gestegen. 

Er wordt wel een daling vastgesteld van de invoer uit Nederland, dat onlangs alles de 

voornaamste leverancier van de Belgische markt blijft 

II.2 Uitwisseling van gas  

In 2014 werd 25 % (40 TWh) van de behoefte van de Belgische markt aangekocht op de 

beurzen.  

Drie vierde van de bedoelde volumes werd aangekocht via een Zeebrugge-notering, bijna 20 

% via een TTF-notering (Nederland) en minder dan 5 % op de PEG Nord (Frankrijk). 

De aankopen op de beurzen gebeuren voornamelijk via onderhandse transacties, over-the-

counter of OTC genoemd.  

Er wordt voor het eerst vastgesteld dat de prijzen op de beurzen hoger zijn dan de prijzen 

verkregen via langetermijncontracten. De gemiddelde aankoopprijs van de 

kortetermijnaankopen in België bedroeg in 2014 23,9 €/MWh, dit is 0,9 €/MWh meer dan de 

prijs van de langetermijncontracten voor alle indexeringen samen. 

II.3 Gasverbruik 

Over de periode 2006 – 2014 daalt het aardgasverbruik licht. In 2014 bedroeg het totale 

aardgasverbruik  160,4 TWh, wat een aanzienlijke daling is van 12,5 % ten opzichte van het 

verbruik in 2013 (183,2 TWh). Deze daling is het resultaat van een vermindering van de 
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gasconsumptie in alle verbruikerssegmenten. Er was een aanzienlijk lager verbruik van de 

eindafnemers aangesloten op de distributienetten (- 18,7 %), een sterke daling van het 

verbruik voor de productie van elektriciteit (eventueel in combinatie met de productie van 

warmte) (-6,7 %) en een beperkte daling van het verbruik van de industriële afnemers (- 3,8 

%). 

II.4 Marktintegratie 

De Belgische aardgasmarkt beschikt over een vervoersnetwerk dat voldoende 

vervoerscapaciteit aanbiedt voor grensoverschrijdende aardgastransacties in beide 

richtingen. Deze situatie zonder contractuele congestie op het vervoersnetwerk bevordert de 

integratie met de aanliggende marktplaatsen (Nederlandse TTF, Duitse Gaspool en NCG, 

Franse PEG Nord en Britse NBP). Gemiddeld ligt de groothandelsprijs van aardgas (day-

ahead) in de periode 2011-2014 op 24,05 EUR/MWh. Hiermee ligt de Belgische 

groothandelsprijs gemiddeld 0,13 EUR/MWh lager dan in de aanliggende marktplaatsen.  

II.5 LNG 

Na een opbouwfase tussen 2007 en 2008 merkt men dat het aantal LNG-tankers die in 

Zeebrugge komen aanmeren sinds 2009 continu aan het dalen is.  

Daarbovenop zijn er meer en meer LNG-tankers die LNG komen laden.  

Het gevolg daarvan is dat er minder gas in het Fluxys net wordt uitgezonden. Uiteraard is de 

vraag naar LNG bijzonder belangrijk in Aziatische markten. De bevrachters die over LNG 

beschikken kunnen ofwel zelf het LNG naar Azië op hun eigen boten opsturen ofwel het 

LNG aan derde partijen in Zeebrugge verkopen. 

II.6 Stockage 

Door het milde winterweer werd de voorraad gas in opslag in het seizoen 2013/2014 slechts 

beperkt gebruikt voor het dekken van de aardgasvraag, waardoor de voorraad GIS op het 

einde van het winterseizoen nog bijzonder hoog was. Als gevolg van de zeer lage 

aardgasprijs tijdens de zomer van 2014 was de vullingsgraad op het einde toch nog 93%.  
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Op dit ogenblik zijn nagenoeg geen jaarlijkse opslagdiensten gecontracteerd voor het 

seizoen 2015/2016. De reservaties blijven beperkt tot de onderschrijvingen op lange en 

middellange termijn. 

II.7 Balancing 

Het model voorziet aparte balancing zones voor H-gas en L-gas. Uit de geobserveerde 

onevenwichten, zowel tijdens de dag als op het einde van de dag, kan afgeleid worden dat 

commerciële balancing mogelijk is met een aanvaardbare maximumprijs. De vaststelling van 

vorig jaar dat het systeem robuust is en betrouwbaar en commercieel voordeel biedt voor de 

netgebruikers, geldt onverminderd voor 2014.  

Hierbij lijkt het niet aangewezen fundamenteel in te grijpen, noch in de bouwstenen van het 

model, noch in de setting van de parameters die worden gehanteerd om de commerciële 

grenzen te bepalen. 

  



9/117 
Niet-vertrouwelijk 

III. Gasbevoorrading 

III.1 LT-contracten 

III.1.1 Oorsprong van het gas dat werd ingevoerd in het kader van de 
LT-contracten 

1. Wat de langetermijncontracten betreft, is de bevoorradingsportefeuille van de 

invoerders qua volume (MWh) afkomstig uit de volgende landen. 

Grafiek 1: Herkomst van het gas aangekocht op lange termijn in 2014 (120 TWh) 
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Grafiek 2: Evolutie van de oorsprong van het gas gekocht op lange termijn 

 

2. De langetermijnbevoorradingen staan garant voor ongeveer 75 % (120 TWh) van de 

behoeften aan aardgas op de Belgische markt (160 TWh) in 2014. Het betreft hier wel het 

volume bestemd voor de eindklanten (particulieren, ondernemingen, elektriciteitscentrales) in 

België. De volumes die in België werden ingevoerd om aan het buitenland te worden 

doorverkocht, werden geneutraliseerd. 

Het aandeel van de langetermijncontracten bij de bevoorrading van de markt is dus vrij 

stabiel gebleven en zelfs licht gestegen. 

Er wordt wel een daling vastgesteld van de invoer uit Nederland, dat ondanks alles de 

voornaamste leverancier van de Belgische markt blijft.  

III.1.2 Gasinvoerders in België 

3. De invoerders bevoorraden de Belgische markt door contracten voor de levering 
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4. In 2014 waren ENI, GDF Suez en EDF Luminus nog steeds de belangrijkste spelers 

op de invoermarkt. In 2014 hebben de gasondernemingen hun bevoorrading voornamelijk 

verzekerd via langetermijncontracten met buitenlandse producenten (gemiddeld 75 % van de 

volumes) en voor een gedeelte via aankopen op de spotmarkt (gemiddeld 25% van de 

volumes). De aankopen op lange termijn maken dus nog steeds het grootste deel uit van de 

invoer, maar er wordt vastgesteld dat er steeds meer marktindexeringen en steeds minder 

aardolie-indexeringen zijn. 

5. Bepaalde gasondernemingen die voornamelijk actief zijn op de distributienetten 

kopen al hun gas, of een gedeelte ervan bij andere gasondernemingen die op de Belgische 

markt actief zijn (resellercontracten genaamd die voornamelijk dienen om de klanten op het 

distributienet te bevoorraden, zie verder). Daarnaast importeren sommige 

gasondernemingen meer dan de volumes die strikt gezien enkel voor de Belgische markt 

zijn, want een deel van de volumes is bestemd voor de markt van de buurlanden.  

6. De ingevoerde volumes die uitsluitend voor de bevoorrading van de Belgische markt 

bestemd zijn, moeten dus worden geïdentificeerd. Voor elke individuele gasonderneming 

worden de beschouwde ingevoerde volumes daarom als volgt bepaald. Ten eerste worden 

de ingevoerde volumes geplafonneerd tot de effectief verkochte fysieke volumes in België 

(volume resellers1 + volume eindklanten + volume elektriciteitscentrales). Ten tweede 

worden de volumes bestemd voor de eindklanten die door een multinational of een nationale 

onderneming van een producerend land - die ook shipper op de Belgische markt is - 

verkocht worden aan een andere shipper via een resellercontract niet in rekening gebracht 

om te vermijden dat ze twee keer worden geteld.  

Onderstaande grafiek geeft het relatieve aandeel weer van de verschillende invoerders van 

de bevoorrading van de Belgische markt op basis van de verduidelijkte methodologie. 

 

 

 

 

                                                
1 In de resellervolumes werden enkel de volumes in rekening gebracht die door de shippers werden 
verkocht aan gasondernemingen die zelf geen shipper zijn en enkel actief zijn op het distributienet. 
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Grafiek 3: Marktaandelen in 2014 op basis van het ingevoerde volume voor de Belgische markt (160 

TWh)2  

 

                                                
2 Op basis van de volumes die de gasondernemingen hebben overgemaakt in het kader van de 
monitoring van de prijzen. 
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Grafiek 4: Evolutie van de marktaandelen op basis van het ingevoerde volume voor de Belgische 

markt

 

NB: de bovenstaande grafieken betreffen de LT- en KT-invoer beperkt tot de volumes die op 

de Belgische markt zijn verkocht. 

7. De marktaandelen van de twee grootste spelers (ENI en GDF Suez) 

vertegenwoordigen samen 60% van de markt, dit is een lichte daling in vergelijking met het 

jaar ervoor. Naast deze twee spelers zijn er ook nog de ondernemingen EDF Luminus, 

Wingas en Statoil dat een duidelijke stijging optekent in vergelijking met vorig jaar.  

8. We merken hier op dat deze percentages licht kunnen verschillen van de 

percentages uit andere publicaties van de CREG over onder andere het vervoer. De verkoop 

en het vervoer worden immers niet altijd uitgevoerd door dezelfde onderneming, met andere 

woorden: een gasonderneming kan instaan voor het vervoer voor rekening van derden. 

9. De relatieve wijziging van de ingevoerde volumes is een afspiegeling van het 

continue verlies van marktaandeel van de historische operatoren in België ten voordele van 

andere spelers die opduiken. 

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013 2014

TW
h

ENI (Distrigas) GDF Suez (EBL - ECS) EDF Luminus Wingas RWE ST (Essent) Lampiris Statoil Gas Natural Autres



14/117 
Niet-vertrouwelijk 

Aardolie-indexatie, % hubindexatie, % steenkoolindexatie – Volume en prijzen 

10. Uit de contracten en de gegevens van de aardgasondernemingen blijkt dat de 

langetermijncontracten steeds vaker worden geïndexeerd op basis van de gasbeurzen en 

steeds minder op basis van de aardoliebeurzen. Er zijn in hoofdzaak 3 types indexeringen: 

een aardolie-indexering, een gasindexering en een steenkoolindexering. 

De meeste contracten die vroeger geïndexeerd werden op basis van aardolie, worden 

voortaan geïndexeerd op basis van een gemengde indexering. Sommige contracten worden 

voortaan zelfs volledig geïndexeerd op basis van een gasindexering. 

Aardolie-indexering 

In 2014 kan ervan worden uitgegaan dat 33% van het totale volume geïndexeerd werd op 

basis van de aardolie-indexen (Brent, extra zware stookolie en gasolie). De prijs van de 

langetermijncontracten die op deze manier geïndexeerd werd, bedroeg in 2014 gemiddeld 

24,9 €/MWh. 

Gasindexering 

Er kan ervan uitgegaan worden dat 57 % van het totaalvolume is gebaseerd op gasindexen 

zoals de HUB van Zeebrugge of de TTF van Nederland. De prijs van de 

langetermijncontracten die op die basis werd geïndexeerd bedroeg gemiddeld 23,2 €/MWh. 

Steenkoolindexering 

Ten slotte is 10% van de langetermijncontracten voor België gebaseerd op de 

steenkoolprijzen. Het gaat voornamelijk om contracten die oorspronkelijk werden gesloten 

met het oog op de bevoorrading van sommige elektriciteitscentrales. 

 

De gewogen gemiddelde aankoopprijs - voor alle soorten indexen en alle invoerders samen - 

van de invoer op lange termijn in België bedroeg in 2014 gemiddeld 23 €/MWh.  



15/117 
Niet-vertrouwelijk 

IV. Uitwisseling van gas  

IV.1 Beurzen  

11. In 2014 werd 25 % (40 TWh) van de behoeften van de Belgische markt aangekocht 

op de beurzen. Het volume dat op deze markt werd aangekocht, is eigenlijk veel hoger, maar 

het grootste deel werd doorverkocht in het kader van de arbitrage of naar het buitenland 

vervoerd.  

12. 75 % van de bedoelde volumes werd aangekocht via een Zeebrugge-notering, bijna 

20 % via een TTF-notering (Nederland) en 4 % op de PEG NORD (Frankrijk). De prijzen op 

de beurzen waren in 2014 iets hoger dan de prijzen die waren verkregen via 

langetermijncontracten. 

13. De aankopen op de beurzen gebeuren voornamelijk via onderhandse transacties, 

over-the-counter of OTC genoemd.  

De prijzen van de HUB en de TTF in €/MWh zijn vrij gelijkaardig. De gemiddelde 

aankoopprijs van de spotinvoer in België bedroeg in 2014 23,9 €/MWh, dit is bijna 1 €/MWh 

hoger dan de gemiddelde prijs van de langetermijncontracten voor alle indexeringen samen. 

Er wordt dus vastgesteld dat de heronderhandelingen van langetermijncontracten waarin een 

gasindexering wordt opgenomen een prijsconvergentie van de langetermijncontracten met 

die van de beurzen tot gevolg hebben. Als er geen rekening wordt gehouden met de 

langetermijncontracten die geïndexeerd worden op basis van steenkool, zal het prijsniveau 

identiek zijn voor de sourcing lange en korte termijn. 

Grafiek 5: Oorsprong van het gas dat in 2014 werd gekocht op korte termijn (40 TWh) 



16/117 
Niet-vertrouwelijk 

 

Grafiek 6: Evolutie van de aankopen op de hubs (ingevoerd volume voor de Belgische markt) 
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IV.2 Vergelijking langetermijn- en kortetermijnprijzen 

De gemiddelde gewogen invoerprijzen bedroegen in 2014 23,2 €/MWh. Dit is het resultaat 

van de gewogen langetermijnaankopen voor 75% van de volumes aan de prijs van 23 

€/MWh en de gewogen kortetermijnaankopen voor 25% van de volumes aan de prijs van 

23,9 €/MWh. 

De volgende grafiek geeft de evolutie weer van de gemiddelde gewogen invoerprijs, de 

gemiddelde invoerprijs op lange termijn en de gemiddelde invoerprijs op korte termijn.  

De invoerprijs op basis van de langetermijnaankopen in 2014 is voor het eerst lager dan de 

prijs van de kortetermijnaankopen.  

Grafiek 7: Evolutie van de gemiddelde prijs van de aankopen op de beurzen op korte termijn (KT) en 

lange termijn (LT) 
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Grafiek 8: Gemiddelde maandelijkse prijzen van 4 contracttypes (€/MWh) tussen 2008 en 2014 

(gegevens afgeleid uit publicaties Heren) 

 

 

14. De prijs van een day ahead transactie bedroeg gemiddeld 20,8 €/MWh tussen 2008 

en 2014, die van een month ahead transactie 20,9 €/MWh, die van een quarter ahead 
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periode, hoe meer dit geldt. 

15. Om ex post te controleren wat op een gegeven moment het goedkoopste contract 

was (D+1, M+1, Q+1, Y+1), dient de prijs te worden vergeleken voor eenzelfde 

leveringsperiode. Als de vier contractperiodes worden samengezet, kan de volgende grafiek 

worden bekomen: 
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Grafiek 9: Gemiddelde maandelijkse prijzen per leveringsmaand van 4 contracttypes (€/MWh) tussen 

2010 en 2014 (gegevens afgeleid uit publicaties Heren) 

 

16. Er wordt vastgesteld dat, welke deal men ook sluit (D+1, M+1, Q+1 of Y+1), als men 

de prijs van het contract tot de leveringsperiode herleidt, zijn de verschillen vrij klein. Er wordt 

vastgesteld dat, in vergelijking met D+1, een deal van het type M+1 sluiten, gemiddeld 

0,48% minder duur is voor de periode 2010-2014 terwijl een deal Q+1 of Y+1 uiteindelijk 

respectievelijk 1,85% en 3,90% duurder is. Dit wordt geïllustreerd door onderstaande tabel: 

 

      
 

      T.o.v. D+1 

Supply Year D+1 M+1 Q+1 Y+1  M+1 Q+1 Y+1 

2010 17,16812 15,79882 15,34069 18,02774  -1.36929 -1.82743 0.85962 

2011 22,47882 23,22975 23,61448 19,38546  0,750093 1.13565 -3,09336 

2012 24,99087 24,51229 24,91992 26,07133  -0.04786 -0.07095 1,08046 

2013 27,03885 26,67047 26,80521 26,90738  -0,36838 -0,23364 -0,13147 

2014 20.93173 21.86154 24.04542 26.79018  0.92981 3.11369 5.85845 

2010 - 2014 22,52168 22,41457 22,94514 23.43642   -0,10710 0,42346 0,91474 
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V. Gasverbruik 

Algemeen overzicht van de evolutie van de vervoersmarkt voor aardgas over de periode 

2006-2014. 

V.1 Verantwoording van de bestudeerde periode 

17. Op 1 april 2004 heeft Fluxys Belgium in uitvoering van het KB 4 april 2003 

betreffende de gedragscode inzake toegang tot de vervoersnetten voor aardgas, zijn 

vervoersnet opengesteld voor derden (TPA). De gegevens waarover de CREG beschikt 

laten slechts vanaf het jaar 2006 toe informatie over individuele netgebruikers in kaart te 

brengen. De voorliggende analyse neemt daarom 2006 als beginjaar voor de vergelijking. De 

CREG merkt op dat, ondanks het feit dat de inloopperiode van de openstelling van het net 

niet in de analyse werd opgenomen, de vergelijking zeker relevant blijft. Voor het Belgisch 

vervoersnet en voor de activiteiten op de groothandelsmarkt is vooral het jaar 2007 

interessant. In 2007 werd immers door de Europese Commissie de fusie goedgekeurd 

tussen de ondernemingen Gaz de France (GdF) en Suez tot de huidige fusiegroep 

GDF Suez. Aan de fusie waren voorwaarden verbonden, die onder meer inhielden dat 

GDF Suez de onderneming Distrigas, een 100% dochteronderneming van Suez, zou 

afgestoten worden. De herschikking van de activa en de overname van Distrigas door de 

Italiaanse groep ENI in 2009 bleek het werkelijke startsein voor het openbreken van de 

markt, zoals uit de cijfers zal duidelijk worden.  

Via een aantal grafieken wordt een overzicht gegeven van enkele belangrijke ontwikkelingen 

over de periode 2006 – 2014. 

V.2 Evolutie van het globaal aardgasverbruik. 

Bijgevoegde grafiek geeft de ontwikkeling van het aardgasverbruik in de beschouwde 

periode. 
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18. De grafiek geeft aan dat het aardgasverbruik over de periode 2006 – 2014 licht 

daalt. We stellen vast dat, met een recordverbruik van 215 TWh, het jaar 2010 aanzienlijk 

afwijkt van alle andere jaren. Het is wellicht voorbarig de vastgestelde daling van het verbruik 

ook te projecteren op de toekomst. Tal van factoren spelen een rol en maken de uitkomst 

van een dergelijke uitspraak onzeker. Bovendien moet zeker rekening gehouden worden met 

de invloed van de financiële en economische crisis van 2008. 

Enkele aspecten van de dalende verbruikstrend worden verder besproken.  

V.3 Verbruik per verbruikerssegment en per gaskwaliteit 
(H/L) 

Bijgevoegde grafiek toont de opsplitsing van het aardgasverbruik per type afnemer. Tevens 

wordt in stippellijn de opsplitsing H-gas/L-gas weergegeven  
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19. Het globaal beeld dat uit deze grafiek naar voor komt wijst op een nagenoeg stabiel 

verbruik op de distributienetten, een licht dalende trend voor de industriële afnemers en na 

een stijging tot 2009 een scherpe daling van de afname voor elektriciteitsproductie. Het 

aandeel van beide gaskwaliteiten lijkt redelijk stabiel over de beschouwde periode. Voor een 

nauwkeuriger onderzoek beschouwen we alle verbruikersgroepen apart. 
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20. Het verbruik van aardgas door eindklanten op de distributienetten neemt in de 

periode 2006 – 2014 licht af van 88,3 TWh tot 79,6 TWh, wat overeenkomt met een daling 

van nagenoeg 10%, of een equivalente jaarlijkse afname met 1,2 %. Uit de grafiek blijkt 

duidelijk dat er een sterke correlatie is met de verwarmingsbehoeften van de residentiële 

sector (de correlatie bedraagt 0,995).  
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21. Het gasverbruik van het segment industriële afnemers kent over de periode 2006 – 

2014 een terugval van 50,2 Twh tot 41,2 TWh, wat overeenkomt met een daling van 18%, of 

een equivalente jaarlijkse afname met 2,2 %. In dit verbruikerssegment moet zeker rekening 

gehouden worden met de terugval van de economische activiteit als gevolg van de 

economische crisis sinds 2008. Het jaar 2009, wanneer de crisis zich het scherpst liet voelen 

op het vlak van industriële productie, toont het crisiseffect duidelijk aan. Vanaf 2010 

herneemt de vraag, zij het op een licht lager niveau. 

Daarnaast geeft het globale trend aan dat er eerder een langetermijn afname is van de 

hoeveelheid aardgas voor industriële consumptie. 
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22. Het segment aardgasverbruik ten behoeve van de elektriciteitsproductie die 

aangesloten is op het vervoersnet voor aardgas zag over de periode 2006 – 2014 zijn 

aandeel sterk verminderen: - 24 %, van 51,9 TWh tot 39,7 TWh. Dit komt overeen met een 

equivalente jaarlijkse afname met 3,3 %. De reden hiervoor dient gezocht te worden bij de 

gemiddeld negatieve marge tussen de prijs voor elektriciteit opgewekt met aardgas, met 

verrekening van de kostprijs voor CO2, en de marktprijs voor elektriciteit (de clean spark 

spread). Deze vaststelling geldt voor de laatste 4 jaar. In heel Noordwest-Europa ziet men 

een gelijkaardig beeld.  

V.4 Evolutie van het aantal marktpartijen 

23. Indien men rekening houdt de overname of integratie van vervoersactiviteiten 

binnen een onderneming van dezelfde groep waren vorig jaar 22 netgebruikers actief op de 

Belgische vervoersmarkt voor de bevoorrading van Belgische klanten. Wanneer binnen een 

bepaalde groep meerdere ondernemingen actief zijn op het vlak van levering aan 

eindklanten, maar voor hun vervoersactiviteiten beroep doen op dezelfde entiteit binnen de 

groep, dan worden deze activiteiten geconsolideerd binnen de groep. 
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De lijst met 22 vervoersnetgebruikers die actief waren in 2014 voor de bevoorrading van 

Belgische klanten: 

Antargaz S.A. 

Belgian Eco Energy NV 

Direct Energie 

E.ON Global Commodities SE 

EDF Luminus 

Eneco België BV 

Enel Trade S.p.A 

Eni S.p.A. 

Enovos Luxembourg S.A. 

European Energy Pooling 

Gas Natural Europe 

GDF SUEZ 

GETEC Energie AG 

Lampiris NV 

natGAS Aktiengesellschaft 

Progress Energy Services 

RWE Supply & Trading GmbH 

Soc. Europ. de Gestion de l’Energie S.A. 

Statoil ASA 

Total Gas & Power Ltd 

Vattenfall Energy Trading Netherlands NV 

WINGAS GmbH 

Onderscheid H-gas en L-gas 

24. Alle actieve vervoersnetgebruikers zijn aanwezig op de H-gas markt. De meeste 

onder hen oefenen ook activiteiten uit op de L-gasmarkt. Voor 2014 betrof het 20 partijen. 

Bijgevoegde grafiek toont de ontwikkeling van het aantal actieve vervoersnetgebruikers in de 

twee gaskwaliteiten: 
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25. Uit de grafiek kan men afleiden dat, wat het aantal deelnemende partijen betreft, de 

openstelling van de markt pas echt van de grond komt in 2009, het jaar waarop ook in de L-

gas markt buiten de incumbents (Eni en GDF Suez) bijkomende spelers activiteiten 

opstarten. Sindsdien is er een gestage, onafgebroken toename van het aantal deelnemende 

marktpartijen, ook in de L-gas kwaliteit. 

V.5 Evolutie van de marktaandelen voor de bevoorrading 
van eindklanten via het vervoersnet. 

26. De top 3 van de leveringsondernemingen blijft in 2014 ongewijzigd, evenals hun 

respectieve plaats, maar elk van deze ondernemingen ziet zijn marktaandeel teruglopen. 

GDF Suez behoudt de eerste plaats met een marktaandeel van 30,8 % (-1,9 %). 

Eni gas & power bezet de tweede plaats en ziet zijn marktaandeel dalen met 2,5 % tot 

28,9 %. EDF Luminus slaagt er niet in het succes van de vorige jaren waarbij telkens een 

beperkte groei gerealiseerd werd, te bestendigen en verliest 1,3 % tot 9,6 %. Statoil bekleedt 

de vierde plaats. Statoil is de sterkste stijger in 2014 en slaagt erin zijn marktaandeel 

nagenoeg te verdubbelen tot 6,6%. Wingas realiseert een volumegroei tot 5,7 %. In 2014 zijn 

er voor het eerst 5 partijen met een marktaandeel hoger dan 5%.  

27. De top 3 heeft samen een marktaandeel van net geen 70 % (69,4 %). Daarnaast 

kunnen we vaststellen dat de HHI-index nog steeds 2005 bedraagt, wat er op wijst dat de 

benutting van het vervoersnet voor de bevoorrading van Belgische klanten ook in 2014 nog 
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sterk geconcentreerd is. Sterke concentratie betekent echter niet dat er geen sprake zou zijn 

van concurrentie tussen shippers die wedijveren voor marktaandeel. 

28. Onderstaande grafiek toont de evolutie van de marktaandelen van de verschillende 

partijen over de periode 2006 – 2014. Voor de overzichtelijkheid werden enkel de partijen 

met een marktaandeel van meer dan 5 % weergegeven als individuele speler. De andere 

partijen werden gegroepeerd in drie blokken: 2<%<5, 1<%<2 en %<1. Het aantal partijen in 

de betreffende groep staat vermeld tussen haakjes. 

 

Enkele aanvullende vaststellingen: 

29. Het duurt tot 2012 vooraleer het marktaandeel van de top 3 onder 80 % zakt. 

30. In 2014 zijn er voor het eerst 5 ondernemingen met een marktaandeel van minstens 

5%. Drie (3) ondernemingen hebben een marktaandeel tussen 2 en 5 %. Samen hebben zij 

12,1 % van de markt. Twee partijen zitten tussen 1 en 2 % (samen goed voor 3,1 % van de 

markt) en de overige twaalf (12) spelers halen elk minder dan 1 %. Deze laatste 

netgebruikers halen samen een marktaandeel van amper 3,0 %. 
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V.6 Overzicht van het gebruik per gaskwaliteit en per 
verbruikerssegment. 

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van het gebruik per gaskwaliteit en per 

verbruikerssegment : 

 

31. In het segment distributienetten lopen het marktaandeel van L-gas en van H-gas 

slechts beperkt uit elkaar (26,3 % van de totale gasmarkt voor H-gas en 23,3 % voor L-gas 

voor het jaar 2013). Het segment distributienetten stond in voor net niet de helft (49,6 %) van 

de totale aardgasconsumptie in 2014. 

32. Het H-gas aandeel voor de industrie was in 2014 goed voor 21,4 % van de totale 

aardgasmarkt, tegenover 4,3 % voor het L-gas. H-gas stond dus in voor ruim 5/6 van de 

gasbehoefte in de industrie. 

33. In 2014 was het slechts beperkt rendabel om elektriciteit te produceren met 

aardgas. 24,7 % van het in België verbruikte aardgas was bestemd voor 

elektriciteitsproductie. In 2014 was er geen elektriciteitsproductie met L-gas. 

 



30/117 
Niet-vertrouwelijk 

V.7 Maandverbruik. 

34. Een laatste beschouwing is gewijd aan de verdeling van het verbruik over de 

verschillende maanden van het jaar. Onderstaande grafiek toont het gemiddelde 

maandverbruik over de periode 2006 – 2014 voor de respectieve verbruikerssegmenten. Om 

de invloed van meteorologische omstandigheden en andere tijdsgebonden effecten te 

dempen werd er voor geopteerd de individuele jaarprofielen niet te geven, maar 

maandgemiddelden te maken over de beschouwde periode. 

35. Het verbruik door de afnemers op de distributienetten toont duidelijk dat deze groep 

afnemers een uitgesproken warmtegebonden vraagpatroon hebben. 

36. De elektriciteitsproductie en de industriële vraag hebben een opvallend stabiel 

profiel. Voor de industrie is er enkel een verminderd verbruik tijdens de vakantiemaanden.  
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VI. Marktintegratie en prijsconvergentie 

VI.1 Inleiding 

Opzet 

37. In dit deel van de monitoringstudie gaat de aandacht naar grensoverschrijdende 

aardgashandel tussen België en de buurlanden. Er wordt gestart met een algemene analyse 

van de grensoverschrijdende aardgashandel. Vervolgens is de analyse gericht op het 

aanbod en het gebruik van grenscapaciteit op het aardgasnetwerk van netbeheerder Fluxys 

Belgium. Deze studie laat toe de graad van marktintegratie te evalueren. Tenslotte wordt 

nagegaan of het niveau van marktintegratie zich weerspiegelt in de prijsvorming op de 

groothandelsmarkten en of er sprake is van een daadwerkelijke prijsconvergentie tussen de 

marktgebieden.  

38. De koppeling tussen het Belgische ZTP-marktgebied met de aanliggende 

marktgebieden (Nederlandse TTF, Duitse Gaspool en NCG, Franse PEG Nord en Britse 

NBP) wordt in beeld gebracht onder een geaggregeerde vorm om de aandacht te kunnen 

toeleggen op marktintegratie en prijsconvergentie. Een dergelijke opstelling laat toe om te 

analyseren of de aardgasstromen worden aangetrokken door marktgebieden met relatief 

hogere prijzen om vervolgens te evolueren naar een prijsafvlakking waarbij de 

groothandelsprijs in Noordwest-Europa convergeert naar een algemene evenwichtsprijs. Een 

evenwichtsprijs waar de prijsspread is weggearbitreerd door grensoverschrijdende 

aardgashandel. Een situatie van efficiëntie die pas kan worden bereikt als een reeks van 

randvoorwaarden in de markt bereikt zijn waaronder het uitbannen van eventuele 

contractuele congestie.  

De cijferanalyse laat toe een beoordeling te geven van zowel de werking van de 

groothandelsmarkt voor aardgas als het capaciteitsaanbod en -gebruik op de grenzen van 

het Belgische marktgebied.  

Methode 

39. De groothandelsmarkt wordt in deze analyse gedefinieerd als de aardgastransacties 

tussen aardgashandelaars (en eventuele grootverbruikers) voor de volgende dag (zgn. day-

ahead markt, D+1). Deze markt is het best georganiseerd en kent de meeste handelaars, 

liquiditeit en transacties. De groothandelsmarkt voor aardgastransacties op andere 
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horizonten (zgn. future markten), bijv. volgende week, maand, kwartaal etc. zijn veel minder 

ontwikkeld hoewel deze groothandelsmarkten ook belangrijk zijn. Deze future markten zijn 

voor elektriciteit wel al goed ontwikkeld. Eén van de redenen hiervoor kan gezocht worden in 

de bevoorrading van aardgas (upstream sourcing) die voornamelijk gebeurt via 

langetermijncontracten met aardgasproducenten en de huidige overcontractering via lange 

termijncontracten gezien de terugval in de aardgasvraag in Europa. Deze situatie verklaart 

mede de hoge liquiditeit op de spotmarkten voor aardgas.  

40. Aardgashandel op de groothandelsmarkt vindt plaats ofwel bilateraal tussen de 

verkoper en de koper (“Over-The-Counter”, OTC) ofwel op de anonieme aardgasbeurs. Per 

dag wordt er op de Belgische groothandelsmarkt rond de 600 GWh aardgas verhandeld 

(netto fysisch volume) waarvan 85% via OTC en 15% via de aardgasbeurs. Deze sterke 

vertegenwoordiging van OTC-handel heeft alles te maken met de traditie van de 

aardgashandel in België die de dubbele hubstructuur verklaart waar een afzonderlijk 

fysisiche trading hub, Zeebrugge Beach, een OTC-markt is. De combinatie van OTC- en 

beurshandel bemoeilijkt het opstellen van een representatieve prijsindex voor de dagelijkse 

aardgasprijs op de groothandelsmarkt.  

41. Bij arbitrage tussen marktgebieden spelen transactiekosten mee die de drempel 

bepalen om al dan niet te arbitreren. De prijsspread moet minstens de transactiekosten 

dekken opdat de prijsarbitrage winstgevend zou zijn. Transactiekosten tussen 

marktgebieden zijn vooral de exitkosten (netwerk) om een marktgebied te verlaten en de 

entrykosten voor toegang tot het aanliggende marktgebied. Daarnaast zijn er andere 

administratieve kosten bij de handelaars die de minimale prijsspread bepalen voor arbitrage. 

Deze toelichting van transactiekosten is standaard maar de hoogte en het belang van deze 

transactiekosten worden sterk bepaald door de dynamiek die zich kan ontwikkelen voor 

internationale arbitrage van transacties (en secundaire handel van capaciteitsrechten) die 

niet noodzakelijk een fysisch grensoverschrijdende vervoer betekenen.  

42. Het distilleren van transactiekosten voor individuele transacties is niet 

vanzelfsprekend omdat transactiekosten vooral, weliswaar afhankelijk van handelaar tot 

handelaar, het resultaat zijn van een vaste kost op een langere tijdshorizon (bijvoorbeeld op 

jaarbasis). Vervoerscapaciteit wordt getarifeerd volgens een volume dat vervoerd kan 

worden op jaarbasis (kWh of m³(n) per uur per jaar) onafhankelijk van het gebruik ervan3. 

                                                
3 Een uitzondering hierop vormt de handel met het NBP aangezien het Britse netwerk een belangrijke 
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Eens deze vervoerscapaciteit in portefeuille is van de handelaar, is de marginale 

vervoerskost voor de betrokken handelaar nul en het zijn de marginale kosten die bepalend 

zijn of een arbitragetransactie interessant is of niet. Bovendien speelt hierbij de vlotheid 

waarmee ongebruikte maar geboekte capaciteitsrechten verhandeld kunnen worden door de 

netgebruikers.  

43. Er duiken ook innovaties op in de grensoverschrijdende aardgashandel die 

vervoerskosten neutraliseren, de zogenaamde grensoverschrijdende “swappings” van 

aardgastransacties en het aanbod van specifieke “spreadproducten” door 

energiebeurshuizen.  

44. Afhankelijk van de nominatiegraad van de gereserveerde grenscapaciteit varieert de 

transactiekost per vervoerde hoeveelheid aardgas. Het verband tussen de transactiekosten 

(vervoerskosten) en de nominatiegraad is hyperbolisch. Simulaties geven aan dat de 

gemiddelde grensvervoerskosten (tarief ZTP-marktgebied + tarief aanliggend marktgebied) 

bij een nominatiegraad die evolueert naar 80%, de gemiddelde transactiekost 0,42 EUR/ 

MWh (1,7% van de groothandelsprijs aardgas) bedraagt. Als de nominatiegraad evolueert 

naar 20%, stijgt de gemiddelde transactiekost naar 1,65 EUR/MWh (6,6% van de 

groothandelsprijs aardgas). De gemiddelde transactiekost (vervoerskost) wordt dus zeer 

sterk bepaald door de nominatiegraad van de geboekte capaciteit. Als indicatie lijkt een 

gemiddelde transactiekost (vervoer) van 0,50 EUR/MWh (ongeveer 2% van de aardgasprijs) 

op de grens redelijk voor fysische transacties maar er wordt herhaald dat de afhankelijkheid 

van de nominatiegraad verplicht om zeer voorzichtig met deze indicatie om te gaan. Verder 

kunnen er besparingen optreden door verkoop (en aankoop) van capaciteit op korte termijn 

op de secundaire markt.  

45. Zoals gezegd zou het echter vertekenend zijn om transactiekosten af te leiden uit 

gemiddelde kosten omdat de marginale transactiekosten van belang zijn en verschillen van 

handelaar tot handelaar in functie van de vervoerscapaciteit in portefeuille. In deze monitor 

wordt een analyse voor de hele markt gemaakt waarbij de marginale transactiekosten 

worden verwaarloosd. Dit uitgangspunt wordt bovendien bevestigd door de analyse van de 

prijsconvergentie tussen de aanliggende markten waar geen systematisch verschil wordt 

vastgesteld tussen prijzen vanwege transactiekosten.  

                                                                                                                                                   
component van de tarieven toewijst aan het effectief gebruik van de geboekte capaciteit ( “commodity 
fee” versus “capacity fee”). 
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ZTP-marktgebied en interconnectiviteit 

46. Een marktgebied wordt gedefinieerd als een virtueel handelspunt (VTP, virtual 

trading point) gekenmerkt door een entry-exit systeem waarbinnen de commerciële 

netbalancering plaatsvindt opdat vraag en aanbod van aardgas in evenwicht zouden zijn. In 

België is sinds de invoering van het nieuw vervoersmodel op 1 oktober 2012 een dergelijke 

marktstructuur ingevoerd en is ZTP (Zeebrugge Trading Platform) de benaming van het 

virtueel handelspunt. Gezien de Belgische aardgasmarkt zowel fysisch als commercieel 

bestaat uit twee gescheiden vervoersnetten: één voor H-gas en één voor L-gas zijn er twee 

balanceringszones, resp. ZTP H en ZTP L. Verder is er complementair het handelsplatform 

“Zeebrugge Beach”. In voorliggende studie wordt abstractie gemaakt van deze situatie door 

alle grensoverschrijdende aardgastransacties van H-gas te situeren in het Belgische 

marktgebied ZTP. L-gastransacties maken hier geen deel van uit maar worden afzonderlijk 

behandeld in een laatste onderdeel van dit hoofdstuk. De omringende marktgebieden komen 

overeen met de standaard definities van de virtuele handelspunten. Deze zijn voor 

Nederland TTF, Duitsland Gaspool en NCG, Noord-Frankrijk PEG Nord en voor Groot-

Brittannië NBP. Grafiek 10 biedt een schematisch beeld van het ZTP marktgebied en de 

aanliggende marktgebieden. Merk op dat tot 1 oktober 2015 het Groothertogdom Luxemburg 

geen VTP kent en afzonderlijk zal behandeld worden in het laatste onderdeel van dit 

hoofdstuk zoals tevens het geval is voor de behandeling van grensoverschrijdende L-

gashandel4.  

  

                                                
4 Vanaf 1 oktober 2015 worden de Belgische en Luxemburgse aardgasmarkt geïntegreerd leidend tot 
een gemeenschappelijke  entry/exit zone, balanceringszone en met één gemeenschappelijk virtueel 
handelspunt ZTP (creg.be, ilr.lu, fluxys.com, creos.lu). 
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Grafiek 10. Het Belgisch marktgebied ZTP en de aanliggende marktgebieden.  

 

De werking van de aardgasgroothandel in een marktgebied staat of valt met de graad van 

interconnectie met de aanliggende marktgebieden en de vlotte beschikbaarheid van 

vervoerscapaciteit, zowel entrycapaciteit als exitcapaciteit. Grafiek 11 geeft een beeld van de 

hoge graad van interconnectiviteit van het Belgische marktgebied ZTP. Fysisch vinden de 

aardgastransacties in het Belgisch marktgebied plaatst op het aardgasvervoersnet in beheer 

van Fluxys Belgium dat hierna verder wordt toegelicht.  
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Grafiek 11. Grensoverschrijdende interconnectiepunten tussen het ZTP-marktgebied en de 

aanliggende marktgebieden.  

 

Bron: fluxys.com 
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VI.2 Grensoverschrijdende aardgastransacties 

47. In dit deel wordt in algemene termen een beeld gegeven van de 

grensoverschrijdende aardgastransacties zonder in te gaan op de werking van de 

groothandelsmarkten. Vereenvoudigend wordt gesproken over entry- en exitstromen tussen 

België en de buurlanden. Als geografische eenheid wordt hier het land genomen. Dit terwijl 

in de evolutie naar een interne Europese aardgasmarkt in feite de marktgebieden de locaties 

zijn voor aardgashandel en aardgastransacties plaatsvinden tussen marktgebieden. Deze 

situering is daarom bedoeld als inleiding om vervolgens te kijken naar de werking van de 

groothandelsmarkten waar de grensoverschrijdende aardgastransacties plaatsvinden. In de 

grensoverschrijdende aardgashandel zijn de marktgebieden, de zogenaamde VTPs (“virtual 

trading points”) belangrijk voor de prijsvorming van aardgas en de handel in aardgas. .  

Grafiek 12 situeert de Belgische aardgasmarkt in termen van nationale aardgasconsumptie 

tussen de buurlanden en binnen de EU-28.  

Grafiek 12. Belgische aardgasmarkt in het centrum van de grootste Europese aardgaslanden 

(2014). 

 

NWE: Noordwest Europa, hier gedefinieerd al België en haar buurlanden. 
Bron: verwerkte data afkomstig van bp.com/statistical review, eurogas.org, ilr.lu 

48. België is gelegen tussen de grootste aardgasverbruikers in de EU-28. Ongeveer 

58% van het Europees aardgasverbruik vindt plaats in België en de buurlanden (NWE: 
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Noordwest Europa). Op de oost-west as is België gelegen tussen de Britse markt (17% EU-

markt) en de Duitse markt (19% EU-markt). Op de noord-zuid as is België gelegen tussen de 

Nederlandse markt (8% EU-markt) en de Franse markt (9% EU-markt). Deze ligging biedt 

België een unieke positie als markt voor grensoverschrijdende aardgashandel en een 

belangrijke verzekering van marktliquiditeit (aardgasvoorziening).  

Tabel 1 geeft de grootte van de Belgische afzetmarkt voor aardgas die goed is voor 3,6% 

van het Europees aardgasverbruik ofwel 6,3% van het aardgasverbruik in Noordwest-

Europa.  

Tabel 1. Belgisch aardgasverbruik in de periode 2011-2014 (in TWh; tussen haakjes in bcm). 

TWh (bcm) 2011 2012 2013 2014 

H-gas 136,4 (11,7) 134,1 (11,5) 129,8 (11,2) 116,1 (10,0) 

L-gas 47,0 (4,8) 51,5 (5,3) 53,5 (5,5) 44,3 (4,5) 

Total 183,4 (16,5) 185,6 (16,8) 183,3 (16,6) 160,4 (14,5) 
bcm: billion cubic meters (miljard m³(n)) 
bron: verwerkte data afkomstig van gasdata.fluxys.com 

Grafiek 13 geeft een overzicht van de netto aardgastransacties tussen België en de 

buurlanden waarbij tevens de entrystromen via de Noorse Zeepipe en de entrystromen van 

LNG via de Zeebrugge LNG terminal in rekening worden gebracht. Opdat de netto 

entrystromen zich zouden optellen tot het nationaal aardgasverbruik is tevens rekening 

gehouden met de netto positie van de ondergrondse gasopslag te Loenhout. 
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Grafiek 13. Grensoverschrijdende netto aardgastransacties in de periode 2011-2014 (in TWh 

per jaar; (+) netto entrystromen, (-) netto exitstromen). 

 

NL: Nederland, FR: Frankrijk, DE: Duitsland, GHL: Groothertogdom Luxemburg, UK: Verenigd Koninkrijk, N: Noorwegen, LHT: 
ondergrondse opslag te Loenhout, LNG via Zeebrugge LNG terminal. Totaal komt overeen met Belgisch eindverbruik van 
aardgas. 
Bron: verwerkte data afkomstig van gasdata.fluxys.com  

49. Via Nederland worden belangrijke aardgasstromen naar België verzekerd. De netto 

entrystromen vanuit Nederland nemen toe van 109 TWh in 2011 tot 189 TWh in 2013 maar 

dalen vervolgens weer tot 154 TWh in 2014. Het gaat hier over netto grensoverschrijdende 

transacties via Nederland maar daarom nog niet over aardgas geproduceerd in Nederland. 

Deze toenemende volumes worden ondersteund door aardgasvolumes uit Noorwegen en 

Rusland die in Noordoost-Nederland op de Nederlandse markt komen.  

50. België is een belangrijke aardgasmarkt waarlangs Frankrijk zich bevoorraadt. De 

netto exitstromen naar Frankrijk bedragen 168 TWh in 2011 en dalen vervolgens tot 158 

TWh in 2012 om vervolgens weer te stijgen tot 165 TWh in 2013 en 198 TWh in 2014. 

Ongeveer 47% van de Franse aardgasmarkt wordt in 2014 bevoorraad via België.  

51. De aardgastransacties met Duitsland kennen in de periode 2011-2014 een snelle 

omschakeling van exitstromen naar Duitsland naar entrystromen naar België onder impuls 

van de fluctuerende handelscondities die mede bepaald worden door de groeiende 

transacties met Duitse groothandelaars en de marktpositie in Groot-Brittannië (netto-

invoerder van aardgas). Er wordt een netto exitstroom gemeten in 2011 (32 TWh) en in 2012 
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(3 TWh) om vervolgens over te gaan tot een netto entrystroom in 2013 (4 TWh). In 2014 

wordt dan weer een netto exitstroom opgetekend van 7 TWh.  

52. Het Groothertogdom Luxemburg wordt voor ongeveer 47% bevoorraad via de 

Belgische aardgasmarkt. De netto exitstromen bedroegen 5,6 TWh in 2011, 7,0 TWh in 

2012, 6,1 TWh in 2013 en 5,3 TWh in 2014. Deze aardgasstromen zijn bestemd voor de 

Luxemburgse markt die geen fysische exitstromen kent (geen grensoverschrijdende 

aardgastransacties vanuit het Groothertogdom Luxemburg). Deze aardgasvolumes zijn sterk 

onderhevig aan de temperatuurschommelingen.  

53. De aardgastransacties met de Britse markt spiegelen zich in zeker mate met de 

Duitse aardgastransacties. Dit is niet merkwaardig omdat de enige fysisch bidirectionele 

verbinding tussen beide markten via België en de 235 km offshore Interconnector pijpleiding 

tussen Zeebrugge en het Britse Bacton loopt. De netto entrystroom in 2011 bedroeg 97 TWh 

en nam vervolgens razendsnel af tot 36 TWh in 2012 om vervolgens om te slaan in een netto 

exitstroom naar de Britse markt voor een volume van 8 TWh. In 2014 wordt er dan weer een 

netto entrystroom opgetekend van 44 TWh.  

54. De grootste “liquiditeitsvoorziener” van de Belgische aardgasmarkt is de Noorse 

Zeepipe die het vasteland bereikt te Zeebrugge en aardgas levert dat rechtstreeks 

gewonnen wordt in de Noordzee. In 2011 bedroeg de rechtstreekse Noorse aanvoer 126 

TWh en groeit verder tot 148 TWh in 2012 om vervolgens 154 TWh te bereiken in 2013. 

Deze Noorse aanvoer is naar omvang gelijk aan het Belgisch eindverbruik in 2014 ofwel 

43% van de aardgasliquiditeit in België.  

55. Naargelang de injectie- en uitzendpatronen van de ondergrondse opslaginstallatie 

te Loenhout zijn er op het einde van het jaar voorraadverschillen. Deze voorraadverschillen 

zijn beperkt (-0,4 TWh in 2011; +1,5 TWh in 2012; -0,7 TWh in 2013; -1,2 TWh in 2014) en 

hebben geen specifieke invloed op de markt. Ze worden hier weergegeven opdat de 

aardgasbalans volledig zou zijn en het verschil van totale entrystromen en exitstromen zou 

overeenkomen met het eindverbruik van aardgas in België.  

56. De LNG entrystromen in België kennen een drastische terugval. In 2011 bedroegen 

de LNG entrystromen nog 57 TWh om vervolgens terug te vallen op een niveau van 25 TWh 

in 2012. In 2013 bedroegen de LNG entrystromen 16 TWh die verder dalen tot 13 TWh in 

2014. Deze evolutie wordt verklaard door de relatief goedkopere contractering van aardgas 
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via pijpleidingen in de Belgische markt, het sterk teruggevallen van de Europese 

aardgasvraag en de hogere aardgasprijzen op de Aziatische groothandelsmarkten.  

Grafiek 14 geeft een beeld van de netto entrystromen per interconnectiepunt voor 2014. De 

netto entrystroom over de individuele interconnectiepunten bedroeg 386 TWh in 2014.  

Grafiek 14. De netto entrystromen per interconnectiepunt in 2014 (totaal van 386 TWh). 

 

ZPT: Zeepipe terminal te Zeebrugge 
Bron: verwerkte data afkomstig van gasdata.fluxys.com  
 

De entrystromen via de Noorse Zeepipe (ZPT) vertegenwoordigen 42% van de netto 

entrystromen in België in 2014. Vervolgens is het entrypunt Poppel met Nederland, de enige 

route voor L-gas, de belangrijkste route voor de netto entrystromen. 

Grafiek 15 zuivert de grensoverschrijdende aardgastransacties met de buurlanden om de 

oorsprong van de netto entrystromen te bepalen waarlangs het aardgas verhandeld werd.  
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Grafiek 15. Oorsprong van de entrystromen in 2014 (totaal van 371 TWh*). 

 

(*) totaal is verschillend ten opzichte van de netto entrystromen per interconnectiepunt omdat hier netto wordt berekend over de 
eventueel meerdere interconnectiepunten tussen België en een buurland 
Bron: verwerkte data afkomstig van gasdata.fluxys.com  
 

Noorwegen (43%) en Nederland (41%) zijn samen goed voor 84% van de netto entrystroom 

van aardgas in België. Afhankelijk van de marktomstandigheden krijgen de entrystromen uit 

Duitsland ofwel Groot-Brittannië de overhand op jaarbasis. In 2014 worden terug netto 

entrystromen opgetekend vanuit Groot-Brittannië ten belope van 12% van de totale netto 

entrystromen in België. LNG via Zeebrugge vertegenwoordigt 4% van de netto entrystroom 

in België. 

Grafiek 16 geeft een beeld van de netto exitstromen per interconnectiepunt voor 2014. De 

netto exitstroom over de individuele interconnectiepunten bedroeg 223 TWh in 2014.  
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Grafiek 16. De netto exitstromen per interconnectiepunt in 2014 (totaal van 223 TWh). 

 

IZT: Interconnector Zeebrugge Terminal, GD Lux: Groothertogdom Luxemburg 
Bron: verwerkte data afkomstig van gasdata.fluxys.com  
 

De exitstromen via Blargenies Troll en Blaregnies Segeo voor H-gastransacties naar 

Frankrijk vertegenwoordigen 70% van de netto exitstromen in België in 2014. Vervolgens zijn 

de exitstromen van L-gas via het interconnectiepunt Blaregnies L, eveneens voor de Franse 

markt, de belangrijkste. 

Grafiek 17 zuivert de grensoverschrijdende aardgastransacties met de buurlanden om de 

bestemming (land) van de netto exitstromen te bepalen.  
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Grafiek 17. Grensoverschrijdende bestemming van de netto exitstromen in 2014 (210 TWh*). 

 

(*) totaal is verschillend ten opzichte van de netto exitstromen per interconnectiepunt omdat hier netto wordt berekend over de 

eventueel meerdere interconnectiepunten tussen België en een buurland 

GD Lux: Groothertogdom Luxemburg 
Bron: verwerkte data afkomstig van gasdata.fluxys.com  
 

Frankrijk is de belangrijkste bestemming van de netto exitstromen berekend per aanliggend 

land: 94% van de netto exitstromen zijn bestemd voor Frankrijk. Daarna gaat 3% van de 

netto exitstromen naar Duitsland en 3% naar het Groothertogdom Luxemburg. 

Grafiek 18 geeft de verdeling van de Belgische aardgasvraag tijdens de piekverbruiksdag in 

2014.  
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Grafiek 18. Afname tijdens het piekverbruik in België in 2014 (3/12/2014, 864 GWh). 

 

Bron: verwerkte data afkomstig van gasdata.fluxys.com  
 

Het piekverbruik in België werd in 2014 gemeten op 3 december en bedroeg 864 GWh. Dit 

piekverbruik kwam voor 61% voor rekening van de distributienetten, 23% voor 

elektriciteitsproductie en 16% voor de industriële grootverbruikers.  

Grafiek 19 geeft de oorsprong van de entrystromen tijdens de piekverbruiksdag van 3 

december 2014.  
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Grafiek 19. Oorsprong van de entrystromen tijdens de piekdag in 2014 (3/12/2014, 864 

GWh). 

 

Bron: verwerkte data afkomstig van gasdata.fluxys.com  
 

De entrystromen voor H-gas tijdens de piekdag kwamen voor 28% uit Nederland en 31% via 

de Noorse Zeepipe. Entrystromen via Duitsland vertegenwoordigde 4%. Verder werd het 

piekverbruik voor 4% opgevangen door LNG en 7% door de ondergrondse opslag te 

Loenhout. L-gas vertegenwoordigde 26% van het piekverbruik.  

Grafiek 20 biedt een beeld van de interconnectiepunten die werden aangewend voor de 

bevoorrading tijdens de piekverbruiksdag op 3 december 2014. 
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Grafiek 20. Route van de netto entrystromen tijdens de piekdag in 2014 (3/12/2014, 864 

GWh).  

 

Bron: verwerkte data afkomstig van gasdata.fluxys.com  
 
 

Tijdens de piekverbruiksdag kwam 31% van de netto entrystromen via de Noorse Zeepipe. 

Het interconnectiepunt Poppel met Nederland is de tweede belangrijkste route met een 

aandeel van 26%. 

VI.3 Marktintegratie met de aanliggende marktgebieden 

57. Voorgaande algemene bespreking van de grensoverschrijdende aardgashandel laat 

toe om nu specifiek te kijken naar de groothandelsmarkten waar de handel en de 

prijsvorming plaatsvinden. Dit onderdeel richt zich op de analyse van de integratie van de 

marktgebieden. D.w.z. de integratie tussen het Belgische marktgebied ZTP en opeenvolgend 

het Nederlandse marktgebied TTF, de Duitse marktgebieden Gaspool en NCG, het Noord-

Franse marktgebied PEG Nord en het Britse marktgebied NBP. Efficiënte aardgashandel en 
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concurrentie zijn pas mogelijk als er voldoende interconnectiecapaciteit is om 

grensoverschrijdend aardgas te verhandelen in beide richtingen.  

Grafiek 21 biedt een beeld van de netto aardgastransacties tussen het marktgebied ZTP en 

de aanliggende marktgebieden in de periode 2011-2014. Positieve waarden 

vertegenwoordigen een netto aankooptransactie terwijl een negatief teken een netto 

verkooptransactie betekent. 

Grafiek 21. Netto aardgastransacties (H-gas) tussen het marktgebied ZTP en de 

aanliggende marktgebieden in de periode 2011-2014 (in TWh/jaar). 

 

Bron: verwerkte data afkomstig van gasdata.fluxys.com  
 
 

58. In 2011 bedroegen de grensoverschrijdende netto aankooptransacties in het TTF-

marktgebied voor het ZTP-marktgebied 10,35 TWh om vervolgens te verviervoudigen tot het 

niveau van 39,07 TWh in 2012. Dit volume wordt ruim verdubbeld in 2013 om 84,57 TWh te 

bereiken in 2013. Mede onder invloed van de sterk gedaalde aardgasvraag in 2014 dalen 

tevens de netto aankooptransacties tot 67,33 TWh in 2014.alt tevens de Louter rekenkundig 

vertegenwoordigt dit volume 58% van de H-gasvraag in België in 2014 (116,1 TWh). .  

59. In 2011 bedroegen de grensoverschrijdende netto verkooptransacties in het ZTP-

marktgebied voor het Gaspool-marktgebied 25,07 TWh om vervolgens te dalen tot het 

niveau van 20,35 TWh in 2012. Dit volume wordt verder teruggebracht in 2013 tot 8,94 TWh 
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en 4,58 TWh in 2014. Er zijn steeds meer aankooptransacties in het Gaspool marktgebied 

(bijv. de markt waar Russisch aardgas via Nord Stream de EU bereikt) waardoor wellicht 

spoedig zal worden geëvolueerd naar een netto entrystroom in het marktgebied ZTP zoals 

reeds is waargenomen bij de analyse van het NCG-marktgebied.  

60. In 2011 bedroegen de grensoverschrijdende netto verkooptransacties in het ZTP-

marktgebied voor het NCG-marktgebied 6,84 TWh om vervolgens drastisch om te slaan tot 

een netto verkoopsaldo van 17,52 TWh in 2012. Ook in 2013 zijn de aankooptransacties 

groter dan de verkooptransacties leidend tot een netto aankooptransactie in het NCG-

marktgebied van 12,64 TWh. In 2014 blijkt er dan weer sprake van netto verkooptransacties 

vanuit het ZTP-marktgebied naar het Gaspool-marktgebied en dit ten belope van 2,15 TWh. 

Deze fluctuerende saldi weerspiegelen de wisselende marktsituaties tussen Gaspool en ZTP 

maar ook ten opzichte van NBP.  

61. In 2011 bedroegen de grensoverschrijdende netto verkooptransacties in het ZTP-

marktgebied voor het PEG Nord-marktgebied 118,92 TWh om te dalen tot het niveau van 

105,64 TWh in 2012. In 2013 bedragen de netto verkooptransacties vanuit het ZTP-

marktgebied naar het PEG Nord-marktgebied 114,63 TWh en voor het jaar 2014 wordt 

115,85 TWh genoteerd.  

62. In 2011 bedroegen de grensoverschrijdende netto aankooptransacties in het NBP-

marktgebied voor het ZTP-marktgebied 96,74 TWh om vervolgens drastisch te dalen tot het 

niveau van 35,60 TWh in 2012. In 2013 is er een omslag waarbij de verkooptransacties 

groter zijn dan de aankooptransacties leidend tot een netto verkooptransactie in het ZTP-

marktgebied van 8,34 TWh. In 2014 is er dan weer een netto aankooppositie op NBP ten 

belope van 44,06 TWh.  

63. In totaal is het volume van de verkooptransacties in het ZTP-marktgebied naar de 

aanliggende marktgebieden groter in volume dan de aankooptransacties in de aanliggende 

marktgebieden voor het ZTP-marktgebied. De grensoverschrijdende netto 

verkooptransacties bedragen 43,74 TWh in 2011 en dalen tot 33,80 TWh in 2012 om 

vervolgens verder te dalen tot 34,70 TWh in 2013. In 2014 wordt de dalende trend van de 

netto verkooptransacties in het ZTP-marktgebied voor grensoverschrijdende aardgashandel 

omgebogen tot een stijging tot het niveau van 51,19 TWh.  
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Grafiek 22 biedt een beeld van de commercieel maximum vaste entrycapaciteit (CMCF-

entry) die de netbeheerder Fluxys Belgium aanbiedt voor toegang tot het ZTP-marktgebied 

vanuit de aanliggende marktgebieden in de periode 2011-2014. 

Grafiek 22. Aangeboden vaste entrycapaciteit (H-gas, CMCF-entry)) voor toegang tot het 

ZTP-marktgebied vanuit de aanliggende marktgebieden in de periode 2011-2014 (in GWh 

per dag). 

 

Bron: verwerkte data afkomstig van gasdata.fluxys.com  

 

64. De commercieel maximum vaste entrycapaciteit (CMCF-entry) die de netbeheerder 

Fluxys Belgium aanbiedt voor toegang tot het ZTP-marktgebied vanuit het TTF-marktgebied 

bedraagt 840 GWh/d in 2011 om vervolgens te stijgen tot 898 GWh/d. In 2012 valt de 

technisch entrycapaciteit terug tot 787 GWh/d om dan weer in 2014 te hernemen tot 829 

GWh/d. Deze dynamische berekeningen van de technische entrycapaciteit leverden 

waarden binnen het interval [639, 937] GWh/d in de betrokken periode. .  

65. De commercieel maximum vaste entrycapaciteit (CMCF-entry) die de netbeheerder 

Fluxys Belgium aanbiedt voor toegang tot het ZTP-marktgebied vanuit het Gaspool-

marktgebied bedraagt 302 GWh/d in 2011 en blijft stabiel op 303 GWh/d in 2012 om 

vervolgens drastisch te dalen tot 218 GWh/d in 2013 en 200 GWh/d in 2014. Deze 
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dynamische berekeningen van de technische entrycapaciteit leverden waarden binnen het 

interval [155, 368] GWh/d in de betrokken periode.  

66. De commercieel maximum vaste entrycapaciteit (CMCF-entry) die de netbeheerder 

Fluxys Belgium aanbiedt voor toegang tot het ZTP-marktgebied vanuit het NCG-marktgebied 

bedraagt 403 GWh/d in 2011 en neemt toe tot 452 GWh/d in 2012 om vervolgens te dalen 

tot 385 GWh/d in 2013 en 353 GWh/d in 2014. Deze dynamische berekeningen van de 

technische entrycapaciteit leverden waarden binnen het interval [342, 465] GWh/d in de 

betrokken periode.  

67. De commercieel maximum vaste entrycapaciteit (CMCF-entry) die de netbeheerder 

Fluxys Belgium aanbiedt voor toegang tot het ZTP-marktgebied vanuit het PEG Nord-

marktgebied bedraagt 155 GWh/d in 2011 en blijft stabiel op 144 GWh/d in 2012 om 

vervolgens drastisch te dalen tot 73 GWh/d in 2013 en 2014. Deze dynamische 

berekeningen van de technische entrycapaciteit leverden waarden binnen het interval [73, 

175] GWh/d in de betrokken periode.  

68. De commercieel maximum vaste entrycapaciteit (CMCF-entry) die de netbeheerder 

Fluxys Belgium aanbiedt voor toegang tot het ZTP-marktgebied vanuit het NBP-marktgebied 

bedraagt 1.148 GWh/d in 2011 en 1.119 GWh/d in 2012 om vervolgens geafficheerd te 

worden op het niveau van 1.278 GWh/d in 2013 en 1.317 GWh/d in 2014. De entrycapaciteit 

op IZT (Interconnector Zeebrugge Terminal) heeft echter een speciaal regime binnen de 

Zeebrugse entryzone waar IZT, de LNG terminal en de Zeepipe terminal (ZPT) één cluster 

vormen voor toegang tot het ZTP-marktgebied. In ieder geval zijn ook hier dynamische 

berekeningen van de technische entrycapaciteit waarbij de vooral de bovengrens van de 

waarden binnen het interval [1.031, 1.471] GWh/d van belang is.  

69. De commercieel maximum vaste entrycapaciteit (CMCF-entry) die de netbeheerder 

Fluxys Belgium aanbiedt voor toegang tot het ZTP-marktgebied vanuit de vijf aanliggende 

marktgebieden bedraagt 2.848 GWh/d in 2011, 2.916 GWh/d in 2012, 2.741 GWh/d in 2013 

en 2.772 GWh/d in 2014. De dynamische berekeningen van de technische entrycapaciteit 

leverden waarden binnen het interval [2.240, 3.413] GWh/d van belang. De berekening van 

de commercieel maximum vaste entrycapaciteit (CMCF-entry) ofwel de technische 

entrycapaciteit van het netwerk is opvallend dynamisch en berekeningen van 

entrycapaciteiten worden aangepast naargelang de marktvraag. De maximum CMCF-entry 

vanuit de vijf aanliggende marktgebieden bedroeg 3.416 GWh/d in de periode 2011-2014.  
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Grafiek 23 geeft de reservatiegraad van de commercieel maximum vaste entrycapaciteit 

(CMCF-entry) aan de grens voor toegang tot het ZTP-marktgebied vanuit de aanliggende 

marktgebieden in de periode 2011-2014. De reservatiegraad wordt berekend als de ratio 

tussen de gecontracteerde vaste entrycapaciteit (CCF-entry) door de netgebruikers aan de 

grens en de CMCF-entry. 

Grafiek 23. Reservatiegraad (CCF-entry/CMCF-entry) van grensoverschrijdende 

vervoerscapaciteit (H-gas) voor toegang tot het ZTP-marktgebied vanuit de aanliggende 

marktgebieden in de periode 2011-2014 (in %). 

 

Bron: verwerkte data afkomstig van gasdata.fluxys.com  

 

70. De reservatiegraad van de entrycapaciteit voor aardgastransacties vanuit de 

aanliggende marktgebieden bedraagt gemiddeld 83% in de periode 2011-2014. Er is 

bijgevolg gemiddeld 17% vrije entrycapaciteit met de naburige marktgebieden. Er wordt geen 

contractuele congestie vastgesteld en iedere capaciteitsvraag van de markt wordt door de 

netbeheerder positief beantwoord. Er worden gemiddeld hoge reservatiegraden vastgesteld 

voor toegang tot het ZTP-marktgebied vanuit het NBP-marktgebied (gemiddeld 94%). Er is 

echter een marktfenomeen van overboeking van entrycapaciteit op ZTP waarbij de 

netreservaties tussen 1,6 en 2,1 maal hoger liggen dan de technische exitcapaciteit van de 

Interconnector te Zeebrugge (630 GWh/d). Deze overboeking wijst op een belangrijke 

“handel op de flens” op IZT tussen shippers/handelaars actief op de Interconnector en 
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shippers/handelaars actief op Belgische bodem. Daarnaast bepalen, zoals eerder 

besproken, ook de dynamische berekeningen van de technische capaciteit de 

reservatiegraad. Er is tevens een optimalisatie doorgevoerd via de invoering van het nieuw 

entry-exit vervoersmodel op 1/10/2012 waarbij het CMCF-entry aanbod door de 

netbeheerder vernauwd werd naar de capaciteitsvraag zonder evenwel tot contractuele 

congestie te leiden.  

Grafiek 24 geeft de nominatiegraad van de gecontracteerde vaste entrycapaciteit (CCF-

entry) aan de grens voor toegang tot het ZTP-marktgebied vanuit de aanliggende 

marktgebieden in de periode 2011-2014. De nominatiegraad wordt berekend als de ratio 

tussen de capaciteitsnominaties (FN-entry) door de netgebruikers aan de grens en de CCF-

entry.  

Grafiek 24. Nominatiegraad (FN-entry/CCF-entry) van de gereserveerde 

grensoverschrijdende vervoerscapaciteit (H-gas) voor toegang tot het ZTP-marktgebied 

vanuit de aanliggende marktgebieden in de periode 2011-2014 (in %). 

 

Bron: verwerkte data afkomstig van gasdata.fluxys.com  

 

71. De nominatiegraad van de gecontracteerde entrycapaciteit voor aardgastransacties 

vanuit de aanliggende marktgebieden bedraagt gemiddeld 24% in de periode 2011-2014. Er 

is bijgevolg gemiddeld 76% niet gebruikte capaciteit die opnieuw kan worden aanboden aan 
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de markt via de secundaire capaciteitsmarkt. Deze ratio’s zijn enigszins vertekend omdat de 

pieknominaties vooral van belang zijn om na te gaan of de markt correcte 

capaciteitshoeveelheden reserveert. De pieknominaties liggen opvallend hoog op 100% en 

meer. Nominaties die de gereserveerde capaciteit overschrijden hebben te maken met de 

specifieke commerciële voorzieningen die gelden op bijvoorbeeld IZT (Interconnector 

Zeebrugge Terminal). Via het marktgebied PEG Nord kan fysisch geen aardgas vervoerd 

worden naar het ZTP-marktgebied wegens odorisatie van aardgas op het vervoersnetwerk in 

Frankrijk. Vanuit PEG Nord kan wel aardgas in tegenstroom genomineerd worden waarbij 

aardgas initieel bestemd voor het marktgebied PEG Nord “achterblijft” in het marktgebied 

ZTP. Omwille van transparantie zou het wenselijk zijn als de netbeheerder meer 

verduidelijking zou bieden over de mogelijkheden van nominaties die de 100% overschrijden 

volgens gepubliceerde gegevens.  

72. Aangezien de nominatiegraden sterk gevoelig zijn voor de vraagprofielen, zijn de 

nominaties sterk volatiel. De volatiliteit gemeten aan de hand van de relatieve 

standaardafwijking bedraagt gemiddeld 92%. Op entrypunten die sterk benut worden voor 

een basis-entrystroom, is de volatiliteit gevoelig lager zoals kan worden vastgesteld op de 

entrynominaties vanuit het TTF-marktgebied (relatieve standaardafwijking van 44%).  

Grafiek 25 geeft de benuttingsgraad van de commercieel maximum vaste entrycapaciteit 

(CMCF-entry) aan de grens voor toegang tot het ZTP-marktgebied vanuit de aanliggende 

marktgebieden in de periode 2011-2014. De benuttingsgraad wordt berekend als de ratio 

tussen de capaciteitsnominaties (FN-entry) door de netgebruikers aan de grens en de 

CMCF-entry. De benuttingsgraad komt bijgevolg overeen met het product tussen de 

reservatiegraad en de nominatiegraad. De ratio biedt een beeld van de mate dat er 

daadwerkelijk aardgasstromen hebben plaatsgevonden in de capaciteit aangelegd voor 

toegang tot het ZTP-marktgebied.  

  



55/117 
Niet-vertrouwelijk 

Grafiek 25. Benuttingsgraad (FN-entry/CMCF-entry) van de grensoverschrijdende 

vervoerscapaciteit (H-gas) voor toegang tot het ZTP-marktgebied vanuit de aanliggende 

marktgebieden in de periode 2011-2014 (in %). 

 

Bron: verwerkte data afkomstig van gasdata.fluxys.com  

73. De benuttingsgraad van de entrycapaciteit voor aardgastransacties vanuit de 

aanliggende marktgebieden bedraagt gemiddeld 20% in de periode 2011-2014. Er is 

bijgevolg gemiddeld 80% niet benutte capaciteit. Zoals toegelicht bij de nominatiegraden 

treedt er evenwel een vertekening op. De piekbenutting is 84% in de beschouwde periode. 

De volatiliteit gemeten aan de hand van de relatieve standaardafwijking bedraagt gemiddeld 

97%.  

Grafiek 26 biedt een beeld van de commercieel maximum vaste exitcapaciteit (CMCF-exit) 

die de netbeheerder Fluxys Belgium aanbiedt voor toegang tot de aanliggende 

marktgebieden vanuit het ZTP-marktgebied in de periode 2011-2014.  
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Grafiek 26. Aangeboden vaste exitcapacity (H-gas) voor toegang tot aanliggende 

marktgebieden vanuit het ZTP-marktgebied in de periode 2011-2014 (in GWh per dag). 

 

Bron: verwerkte data afkomstig van gasdata.fluxys.com  
 

74. De commercieel maximum vaste exit-capaciteit (CMCF-exit) die de netbeheerder 

Fluxys Belgium aanbiedt voor toegang tot de aanliggende marktgebieden vanuit het ZTP-

marktgebied bedraagt 2.483 GWh/d in 2011, 2.588 GWh/d in 2012, 2.265 GWh/d in 2013 en 

2.235 GWh/d in 2014. Vooral de geaggregeerde bovengrens van de waarden van het 

interval [1.916, 3.083] GWh/d is van belang. De berekening van de commercieel maximum 

vaste exitcapaciteit (CMCF-exit) ofwel de technische exitcapaciteit van het netwerk is 

opvallend dynamisch en berekeningen van exitcapaciteiten passen zich aan naargelang de 

vraag. Deze vaststelling geldt ook voor entrycapaciteit zoals eerder besproken. De maximum 

technische exitcapaciteit vanuit het ZTP-marktgebied naar de aanliggende marktgebieden in 

de betrokken periode 2011-2014 bedraagt 3.083 GWh/d.  

Grafiek 27 geeft de reservatiegraad van de commercieel maximum vaste exitcapaciteit 

(CMCF-exit) aan de grens voor toegang tot de aanliggende marktgebieden vanuit het ZTP-

marktgebied in de periode 2011-2014. De reservatiegraad wordt berekend als de ratio 

tussen de gecontracteerde vaste exitcapaciteit (CCF-exit) door de netgebruikers aan de 

grens en de CMCF-exit.  
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Grafiek 27. Reservatiegraad (CCF-exit/CMCF-exit) van grensoverschrijdende 

vervoerscapaciteit (H-gas) voor toegang tot de aanliggende marktgebieden vanuit het ZTP-

marktgebied ZTP in de periode 2011-2014 (in %). 

 

Bron: verwerkte data afkomstig van gasdata.fluxys.com  
 

75. De reservatiegraad van de exitcapaciteit voor aardgastransacties vanuit het ZTP-

marktgebied naar de aanliggende marktgebieden bedraagt gemiddeld 83% in de periode 

2011-2014. Er is bijgevolg gemiddeld 17% vrije exitcapaciteit met de naburige 

marktgebieden. Er wordt geen contractuele congestie vastgesteld en iedere capaciteitsvraag 

van de markt wordt door de netbeheerder positief beantwoord. Er worden gemiddeld hoge 

reservatiegraden vastgesteld voor toegang tot het PEG Nord marktgebied (gemiddeld 

93,2%). Dit is niet verrassend gezien via het ZTP-marktgebied een belangrijke 

basisbevoorrading wordt verzekerd aan Frankrijk. De reservatiegraad wordt bepaald de 

capaciteitsinteresse van de markt maar zoals eerder besproken ook door de dynamische 

berekeningen van de technische capaciteit. Er is tevens een optimalisatie doorgevoerd via 

de invoering van het nieuw entry-exit vervoersmodel op 1/10/2012 waarbij het CMCF-exit 

aanbod vernauwd werd naar de capaciteitsvraag zonder echter tot contractuele congestie te 

leiden. .  

Grafiek 28 geeft de nominatiegraad van de gecontracteerde vaste exitcapaciteit (CCF-exit) 

aan de grens voor toegang tot de aanliggende marktgebieden in de periode 2011-2014. De 
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nominatiegraad wordt berekend als de ratio tussen de capaciteitsnominaties (FN-exit) door 

de netgebruikers aan de grens en de CCF-exit.  

Grafiek 28. Nominatiegraad (FN-exit/CCF-exit) van de gereserveerde grensoverschrijdende 

vervoerscapaciteit (H-gas) voor toegang tot aanliggende marktgebieden vanuit het 

marktgebied ZTP in de periode 2011-2014 (in %). 

 

Bron: verwerkte data afkomstig van gasdata.fluxys.com  

 

76. De nominatiegraad van de gecontracteerde exitcapaciteit voor aardgastransacties 

naar de aanliggende marktgebieden bedraagt gemiddeld 33,0% in de periode 2011-2014. Er 

is bijgevolg gemiddeld 67,0% niet gebruikte capaciteit die opnieuw kan worden aanboden 

aan de markt via de secundaire capaciteitsmarkt. Deze ratio’s zijn enigszins vertekend 

omdat de pieknominaties vooral van belang zijn om na te gaan of de markt correcte 

capaciteitshoeveelheden reserveert. De pieknominaties liggen namelijk opvallend hoog op 

100% en meer (gemiddeld 85,1%). Nominaties die de gereserveerde capaciteit overschrijden 

hebben te maken met de specifieke commerciële voorzieningen die gelden op bijvoorbeeld 

IZT (Interconnector Zeebrugge Terminal). Omwille van transparantie zou het wenselijk zijn 

dat de netbeheerder meer verduidelijking zou bieden over de mogelijkheden van nominaties 

die de 100% overschrijden volgens gepubliceerde gegevens.  

77. De nominatiegraden van de exitcapaciteit zijn minder fluctuerend dan de 

nominatiegraden van de entrycapaciteit in het ZTP-marktgebied. De volatiliteit gemeten aan 
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de hand van de relatieve standaardafwijking bedraagt gemiddeld 67%. Op exitpunten die 

sterk benut worden voor een basis-exitstroom is de volatiliteit gevoelig lager zoals kan 

worden vastgesteld voor de exitnominaties naar het PEG Nord-marktgebied (relatieve 

standaardafwijking van 20%).  

Grafiek 29 geeft de benuttingsgraad van de commercieel maximum vaste exitcapaciteit 

(CMCF-exit) aan de grens voor toegang tot de aanliggende marktgebieden vanuit het ZTP-

marktgebied in de periode 2011-2014. De benuttingsgraad wordt berekend als de ratio 

tussen de capaciteitsnominaties (FN-exit) door de netgebruikers aan de grens en de CMCF-

exit. De benuttingsgraad komt bijgevolg overeen met het product tussen de reservatiegraad 

en de nominatiegraad. De ratio biedt een beeld van de mate dat er daadwerkelijk 

aardgasstromen hebben plaatsgevonden in de capaciteit aangelegd voor toegang tot de 

aanliggende marktgebieden.  

Grafiek 29. Benuttingsgraad (FN-exit/CMCF-exit) van de grensoverschrijdende 

vervoerscapaciteit (H-gas) voor toegang tot de aanliggende marktgebieden vanuit het 

marktgebied ZTP in de periode 2011-2014 (in %). 

 

 

Bron: verwerkte data afkomstig van gasdata.fluxys.com 
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78. De benuttingsgraad van de exitcapaciteit voor aardgastransacties vanuit het ZTP-

marktgebied naar de aanliggende marktgebieden bedraagt gemiddeld 27,3% in de periode 

2011-2014. Er is bijgevolg gemiddeld 72,7% niet benutte capaciteit. Zoals toegelicht bij de 

nominatiegraden treedt er evenwel een vertekening op. De piekbenutting is minimaal 100% 

in de beschouwde periode. De volatiliteit gemeten aan de hand van de relatieve 

standaardafwijking bedraagt gemiddeld 72%.  

Grafiek 30 geeft een raming van de omzet van de verkoop van vaste capaciteit door de 

netbeheerder voor grensoverschrijdende aardgastransacties tussen het ZTP-marktgebied en 

de aanliggende marktgebieden in de periode 2011-2014 (H-gas, in MEUR/jaar nominaal). 

Grafiek 30. Verkoop van vaste capaciteit (H-gas) door de netbeheerder voor 

grensoverschrijdende aardgastransacties tussen het ZTP-marktgebied en de aanliggende 

marktgebieden in de periode 2011-2014 (in MEUR/jaar nominaal). 

 

Bron: verwerkte data afkomstig van gasdata.fluxys.com; fluxys.com 

 

79. De raming van de omzet van de verkoop van vaste capaciteit door de netbeheerder 

voor grensoverschrijdende aardgastransacties tussen het ZTP-marktgebied en de 

aanliggende marktgebieden bedraagt 294 MEUR in 2011 en neemt af tot 287 MEUR in 2012 

om vervolgens het niveau van 284 MEUR te bereiken 2013 en 291 MEUR in 2014. De 

dalende trend van de omzet op alle interconnecties tussen het ZTP-marktgebied en de 

aanliggende marktgebieden, uitgenomen met het NBP-marktgebied, lijkt in 2014 om te 
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buigen. Omdat bij de markthervorming op 1/10/2012 IZT (Interconnector Zeepipe Terminal) 

een cluster vormt met de Zeepipe terminal (ZPT) en de LNG terminal te Zeebrugge, kan een 

capaciteitsanalyse gericht op de transacties van en naar het NBP-marktgebied enkel 

benaderend zijn (afzonderlijke commercieel maximum vaste capaciteit op IZT wordt niet als 

dusdanig gepubliceerd).  

Prijsconvergentie met de aanliggende marktgebieden 

80. Voorgaande bespreking richtte zich tot de analyse van de integratie tussen 

groothandelsmarkten. Er werd vastgesteld dat het ZTP-marktgebied hoog scoort op het vlak 

van marktintegratie met de aanliggende marktgebieden. D.w.z. de integratie tussen het 

Belgische marktgebied ZTP en opeenvolgend het Nederlandse marktgebied TTF, de Duitse 

marktgebieden Gaspool en NCG, het Noord-Franse marktgebied PEG Nord en het Britse 

marktgebied NBP. In termen van netwerkkoppeling kan gesteld worden dat het ZTP-

marktgebied geïntegreerd is met deze groothandelsmarkten. Nu zal worden nagegaan of 

deze vaststelling zich tevens weerspiegelt in de prijsvorming in de verschillende 

marktgebieden. Hiervoor zal gekeken worden naar de prijsvorming op de day ahead (D+1) 

groothandelsmarkten voor aardgas.  

Grafiek 31 geeft als inleiding het verloop van de aardgasprijzen (D+1) in het ZTP-

marktgebied en de vijf aanliggende marktgebieden in de periode 2011-2014.  
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Grafiek 31. Prijsconvergentie op de D+1 groothandelsmarkt voor aardgas in het ZTP 

marktgebied en de aanliggende marktgebieden in de periode 2011-2014 (EUR/MWh 

nominaal).  

 

Bron: verwerkte data afkomstig van icis.com, ice.com, eex.com, powernext.com 

 

81. De gemiddelde correlatie van de prijzen op de verschillende markten bedraagt 

+0,98%. De volatiliteit is dus gelijklopend (gemiddelde relatieve standaarddeviatie bedraagt 

13,7%). Prijsschokken deinen uit in de verschillende markten en op een vlotte manier 

worden er terug evenwichtsprijzen bereikt in de verschillende markten. Dit is een bewijs dat 

het prijsmechanisme werkt: bij relatieve krapte stijgen de prijzen om bijkomende liquiditeit 

aan te trekken om vervolgens weer te stabiliseren op het niveau van vóór de schok (zie 

effect koudegolf in februari 2012 en de lange winterperiode in 2013).  

Grafiek 32 geeft een beeld van de evolutie van de aardgasprijs (D+1) in de verschillende 

marktgebieden in de periode 2011-2014.  
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Grafiek 32. Gemiddelde day ahead aardgasprijs in het ZTP-marktgebied en in de 

aanliggende marktgebieden in de periode 2011-2014 (in EUR/MWh nominaal). 

 

Bron: verwerkte data afkomstig van icis.com, ice.com, eex.com, powernext.com 

 

82. De gemiddelde aardgasprijs in de marktgebieden bedraagt 22,45 EUR/MWh in 2011 

en stijgt tot 25,06 EUR/MWh in 2012 om vervolgens verder te stijgen tot 27,29 EUR/MWh in 

2013 (in nominale termen). In 2014 wordt een forse daling van de gemiddelde aardgasprijs 

op de groothandelsmarkten genoteerd die dan nog 20,95 EUR/MWh bedraagt. Het ZTP-

marktgebied kent dezelfde gemiddeld laagste aardgasprijs als het NBP-marktgebied (23,94 

EUR/MWh). Het TTF-marktgebied kent de laagste aardgasprijs (23,88 EUR/MWh). PEG 

Nord kent gemiddeld de hoogste aardgasprijs (24,36 EUR/MWh).  

Grafiek 33 brengt de volatiliteit en de correlatie van de groothandelsprijzen D+1 voor aardgas 

in beeld voor de periode 2011-2014. 
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Grafiek 33. Aardgasprijsvolatiliteit en prijscorrelatie tussen het marktgebied ZTP en de 

aanliggende marktgebieden in de periode 2011-2014.  

 

Bron: verwerkte data afkomstig van icis.com, ice.com, eex.com, powernext.com 

 

83. De prijscorrelatie tussen het ZTP-marktgebied en het TTF-marktgebied is quasi 

perfect (correlatiecoëfficiënt van +0,99). De laagste correlatie wordt gemeten tussen het 

ZTP-marktgebied en het NBP-marktgebied (+0,97) en het PEG Nord marktgebied (+0,98). 

Niettemin zijn de correlaties eveneens zeer hoog. De prijs in het NBP-marktgebied is het 

meest volatiel (relatieve standaardafwijking van 14,9%). De geobserveerde prijsbewegingen 

op de verschillende marktgebieden dragen bij tot een vertrouwen in de werking van het 

prijsmechanisme op de day-ahead aardgasmarkt. Hoe beter de prijzen zich aanpassen aan 

schommelingen tussen vraag en aanbod, hoe beter het prijssignaal.  

Grafiek 34 geeft een beeld van de gemiddelde prijsspread tussen het marktgebied ZTP en 

de aanliggende marktgebieden in de periode 2011-2014 (in EUR/MWh nominaal).  
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Grafiek 34. Gemiddelde prijsspread tussen het marktgebied ZTP en de aanliggende 

marktgebieden in de periode 2011-2014 (in EUR/MWh nominaal).  

 

Bron: verwerkte data afkomstig van icis.com, ice.com, eex.com, powernext.com 

 

84. De gemiddelde prijsspread tussen het marktgebied ZTP en de aanliggende 

marktgebieden in de periode 2011-2014 bedraagt -0,13 EUR/MWh. De prijs in het ZTP-

marktgebied ligt bijgevolg gemiddeld 0,13 EUR/MWh lager dan in de aanliggende 

marktgebieden. Zoals eerder vastgesteld is de aardgasprijs gemiddeld gelijk tussen het ZTP-

marktgebied en het NBP-marktgebied. Het TTF-marktgebied kent gemiddeld de laagste 

aardgasprijs en is gemiddeld 0,06 EUR/MWh goedkoper dan het ZTP-marktgebied (en NBP-

marktgebied). De prijsspread met het PEG Nord-marktgebied is gemiddeld het hoogst (ZTP-

marktgebied is gemiddeld 0,42 EUR/MWh goedkoper).  

BESLUIT.  

85. Naast marktintegratie is er ook prijsconvergentie bereikt tussen het ZTP-

marktgebied en de aanliggende marktgebieden. Niet enkel zijn de prijzen gecorreleerd maar 

zijn de prijsspreads miniem geworden die zelfs geen transactiekosten meer reflecteren. Deze 

vaststelling wijst op een zeer mature marktarbitrage in de aardgashandel en een hoge mate 

van concurrentie en economische efficiëntie. Het toont tevens aan dat de marktwerking en 

prijsvorming in de groothandelsmarkten voor aardgas ook in staat zijn om de efficiëntie van 
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de vrije markt te bereiken. Het is echter geen vanzelfsprekendheid of deze efficiëntie op de 

groothandelsmarkten wordt overgedragen naar de kleinhandelsmarkt en de uiteindelijke 

eindverbruikers.  

Grafiek 35 geeft een economische waardering van de aardgashandel (H-gas) tussen het 

marktgebied ZTP en de aanliggende marktgebieden in de periode 2011-2014 (in MEUR/jaar 

nominaal). 

Grafiek 35. Waardering van de aardgashandel (H-gas) tussen het marktgebied ZTP en de 

aanliggende marktgebieden in de periode 2011-2014 (in MEUR/jaar nominaal). 

 

 

De grensoverschrijdende aardgastransacties tussen het ZTP-marktgebied en de 

aanliggende marktgebieden is een belangrijke economische activiteit. In 2011 

vertegenwoordigende de netto aankooptransaties in de naburige marktgebieden een bedrag 

van 794 miljoen EUR (ramingen). Dit bedrag nam toe tot 932 miljoen EUR in 2012, 972 

miljoen EUR in 2013 om in 2014 de kaap van 1 miljard te overschrijden (1,146 miljard EUR).  
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VI.4 Grensoverschrijdende L-gastransacties en 
transacties naar het Groothertogdom Luxemburg 

86. Voor L-gashandel kan moeilijk gesproken worden over verschillende marktgebieden 

aangezien hier enkel het Nederlandse TTF-marktgebied als een daadwerkelijk marktgebied 

(VTP: virtual trading point) voor L-gas kan worden aanzien. Het ZTP-marktgebied en het 

PEG Nord-marktgebied zijn in feite louter afzetmarkten voor L-gas afkomstig uit Nederland 

(TTF-marktgebied) zonder dat er “heen-en-weer” handel is over de grenzen heen. Hetzelfde 

geldt voor de markt in het Groothertogdom Luxemburg waar geen “virtual trading point” 

bestaat. Maar hier zijn er positieve ontwikkelingen om de Luxemburgse markt te integreren in 

entry-exit model van het ZTP-marktgebied waardoor het ZTP-markgebied zowel België als 

het Groothertogdom Luxemburg zal bestrijken. Een project waarvan de intrede gepland is 

voor 1 oktober 2015 (creg.be, ilr.lu, fluxys.com, creos.lu). 

Grafiek 36 geeft een beeld van L-gastransacties vanuit het marktgebied TTF naar het 

marktgebied ZTP en vervolgens naar het marktgebied PEG Nord naast de 

aardgastransacties (H-gas) vanuit het marktgebied ZTP naar het Groothertogdom 

Luxemburg in de periode 2011-2014 (in TWh per jaar). 
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Grafiek 36. L-gastransacties vanuit het marktgebied TTF naar het marktgebied ZTP en 

vervolgens naar het marktgebied PEG Nord naast de aardgastransacties (H-gas) vanuit het 

marktgebied ZTP naar het Groothertogdom Luxemburg in de periode 2011-2014 (in TWh per 

jaar). 

 

Bron: verwerkte data afkomstig van gasdata.fluxys.com 

 

87. L-gastransacties vanuit het marktgebied TTF naar het marktgebied ZTP bedragen 

98,38 TWh in 2011 en stijgen tot 103,68 TWh in 2012 om vervolgens 104,47 TWh te 

bereiken in 2013. Mede door de milde temperaturen is de aardgasvraag in 2014 fors gedaald 

waardoor de L-gastransacties vanuit het TTF-marktgebied zijn afgenomen tot 86,26 TWh.  

88. L-gastransacties vanuit het marktgebied ZTP naar het marktgebied PEG Nord 

bedragen 48,68 T Wh in 2011 en stijgen tot 51,86 TWh in 2012 om vervolgens licht te dalen 

tot 50,7 TWh in 2013 en 42,11 TWh in 2014.  

89. H-gastransacties vanuit het marktgebied ZTP naar het Groothertogdom Luxemburg 

bedragen 5,58 TWh in 2011 en stijgen tot 7,03 TWh in 2012 om vervolgens licht te dalen tot 

6,12 TWh in 2013 en daarna tot 5,26 TWh in 2014.  

Grafiek 37 geeft een beeld van de aangeboden vaste entrycapaciteit vanuit het marktgebied 

TTF naar het marktgebied ZTP en vervolgens de aangeboden vaste exitcapaciteit naar het 

marktgebied PEG Nord naast de aangeboden vast exitcapaciteit (H-gas) vanuit het 
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marktgebied ZTP naar het Groothertogdom Luxemburg in de periode 2011-2014 (in GWh 

per dag). 

Grafiek 37. Aangeboden vaste entrycapaciteit vanuit het marktgebied TTF naar het 

marktgebied ZTP en vervolgens aangeboden vaste exitcapaciteit naar het marktgebied PEG 

Nord naast de aangeboden vast exitcapaciteit (H-gas) vanuit het marktgebied ZTP naar het 

Groothertogdom Luxemburg in de periode 2011-2014 (in GWh per dag). 

 

Bron: verwerkte data afkomstig van gasdata.fluxys.com 

 

90. De aangeboden vaste entrycapaciteit vanuit het marktgebied TTF naar het 

marktgebied ZTP fluctueert in het interval [680, 996] GWh/d. Ook hier zijn er dynamische 

capaciteitsberekeningen bij netbeheerder Fluxys Belgium. Er wordt hier geen contractuele 

congestie vastgesteld.  

91. De aangeboden vaste exitcapaciteit vanuit het marktgebied ZTP naar het 

marktgebied PEG Nord fluctueert in het interval [249, 342] GWh/d. Ook hier zijn er 

dynamische capaciteitsberekeningen bij netbeheerder Fluxys Belgium. Er wordt hier geen 

contractuele congestie vastgesteld.  

92. De aangeboden vaste exitcapaciteit vanuit het marktgebied ZTP naar het 

Groothertogdom Luxemburg fluctueert in het interval [49, 61] GWh/d. Ook hier zijn er 
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dynamische capaciteitsberekeningen bij netbeheerder Fluxys Belgium. Er wordt hier geen 

contractuele congestie vastgesteld.  

Grafiek 38 geeft een economische waardering van de aardgashandel (H-gas) tussen het 

marktgebied ZTP en de aanliggende marktgebieden in de periode 2011-2014 (in MEUR/jaar 

nominaal). 

Grafiek 38. Waardering van de aardgashandel vanuit het marktgebied TTF naar het 

marktgebied ZTP en vervolgens naar het marktgebied PEG Nord naast de waardering van 

de aardgashandel (H-gas) vanuit het marktgebied ZTP naar het Groothertogdom Luxemburg 

in de periode 2011-2014 (in MEUR/jaar nominaal). 

 

93. De grensoverschrijdende L-gastransacties zijn een belangrijke economische 

activiteit. In 2011 vertegenwoordigde de netto aankooptransacties in het TTF-marktgebied 

een bedrag van 2,230 miljard EUR (ramingen). Dit bedrag nam toe 2,609 miljard EUR in 

2012 om in 2013 een geraamde waarde van 2,862 miljard EUR te bereiken en daarna terug 

te vallen tot 1,852 miljard EUR in 2014. 

94. In 2012 vertegenwoordigende de netto L-gastransaties vanuit het ZTP-marktgebied 

naar het PEG Nord-marktgebied een bedrag van 1,096 miljard EUR (ramingen). Dit bedrag 

nam tot 1,303 miljard EUR in 2012 om in 2013 een geraamde waarde van 1,387 miljard EUR 

te bereiken en daarna terug te vallen tot 876 miljoen EUR in 2014.  
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95. In 2011 vertegenwoordigende de aardgastransaties vanuit het ZTP-marktgebied 

naar het Groothertogdom Luxemburg een bedrag van 126 miljoen EUR (ramingen). Dit 

bedrag nam toe 178 miljoen EUR in 2012 om in 2013 een geraamde waarde van 170 miljoen 

EUR te bereiken en daarna terug te vallen tot 115 miljoen EUR in 2014.  

Besluit 

96. Marktintegratie en prijsconvergentie zijn twee hoofddoelstellingen van markttoezicht 

voor een vlotte werking van een concurrentiële groothandelsmarkt voor aardgas. De analyse 

bevestigt dat het Belgisch marktgebied sterk geïntegreerd is met de aanliggende 

marktgebieden en er sprake is van prijsconvergentie tussen de aanliggende 

groothandelsmarkten voor aardgas. De grensoverschrijdende prijscorrelatie is niet alleen 

nagenoeg perfect, wat wijst op het feit dat de groothandelsprijzen op de aanliggende 

markten gevoelig zijn voor dezelfde factoren, maar de prijsspread is bovendien bijna 

verdwenen door de arbitrage van de handelaars (“traders”). Deze situatie kan de 

markttoezichthouder alleen maar toejuichen want het zijn vruchten van een jarenlange inzet 

om de grenscapaciteit tussen de marktgebieden zo toegankelijk mogelijk te maken voor de 

handelaars en marktverstoringen weg te werken zoals bijvoorbeeld tussen 

doorvoeractiviteiten en binnenlands aardgasvervoer.  

97. De standaardbenadering dat arbitrage tussen markten plaatsvindt na correctie voor 

transactiekosten (vooral vervoerskosten entry/exit aan de grens) is op collectief marktniveau 

nauwelijks van toepassing. Er wordt vastgesteld dat de prijsspreads gemiddeld lager liggen 

of zelfs onbestaand zijn. Dit prijsfenomeen, wat wijst op economische efficiëntie, wordt 

bepaald door het feit dat de marginale vervoerskosten binnen een algemene 

vervoersportefeuille met vervoersrechten op meerdere tijdshorizonten nul is en er een goed 

werkende arbitrage is op de capaciteitsmarkt. Gekochte maar niet aangewende 

vervoersrechten kunnen gemakkelijk verhandeld worden op de al dan niet georganiseerde 

secundaire markt. Maar ook hier komt een bijkomende marktinnovatie aan de oppervlakte 

die het geheel versterkt en in verdere ontwikkeling is, nl. “swapping” van gastransacties 

tussen markten zonder dat hier onderliggend fysische aardgasvervoer plaatsvindt tussen 

markten. Kruiselingse handel laat bijgevolg toe te besparen op vervoerskosten en vereist 

zelfs geen grensoverschrijdende vervoersrechten in de portefeuille van de handelaars zolang 

de “clearing” van de transacties in de verschillende marktgebieden gegarandeerd is. Deze 

efficiëntieverbetering van aardgashandel vereist echter een hoge graad van 

aardgastransacties binnen zeer liquide aardgasmarkten. In dit mechanisme wordt trouwens 
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een positieve spiraal verkregen doordat liquiditeit meer liquiditeit aantrekt en de markt 

“dieper” wordt. Dit deels ten nadele van marktgebieden die minder goed kunnen inspelen op 

evoluties in de aardgashandel. Energiebeurshuizen spelen in op “swapping” van 

aardgastransacties door specifieke spreadproducten op de beurs aan te bieden (zie 

bijvoorbeeld de lancering van Powernext). Intekenen op spreadproducten garandeert zo 

efficiënte arbitrage tussen markten waarbij de koper maximaal geniet van de spread (laagste 

groothandelsprijs) en de beurs borg staat voor de onderliggende swaptransacties.  

98. Ontkoppeling van grensoverschrijdende aardgashandel tussen marktgebieden en 

grensoverschrijdende behoefte aan vervoerscapaciteit is een opkomend marktfenomeen die 

economische efficiëntie van de aardgashandel bevordert en weerspiegelt wordt in de bijna 

volledige arbitrage van prijsspreads. Op deze manier zijn de grenzen tussen marktgebieden 

aan het verdwijnen via een loutere marktdynamiek binnen de aardgashandel en is de interne 

markt voor aardgashandel, tenminste tussen België en de aanliggende marktgebieden, 

steeds meer een feit. Dit zonder een verdere oplegging van specifieke marktproducten 

binnen de “handel in vervoerscapaciteit” zoals gebundelde grensproducten of hub-tot-hub 

handel. Dus de eigen marktdynamiek van de aardgashandel neemt de gereguleerde 

dynamiek van de handel in vervoerscapaciteit in zekere zin op snelheid. Een mooi voorbeeld 

hoe geïnitieerde marktwerking zichzelf verder ontwikkelt en de gewenste resultaten bereikt. 

Er is inderdaad behoefte aan “marktinitiatie” omdat dit marktproces enkel mogelijk was door 

de organisatie en toezicht op vrije toegang tot vervoerscapaciteit en contractuele congestie 

te verbannen naar het rijtje van de belangrijkste marktimperfecties die bestreden moeten 

worden. Bovenstaande dynamiek zou onmogelijk zijn geweest in een marktomgeving met 

contractuele congestie waar intrinsiek congestielasten zouden gedragen worden in de 

aardgasprijzen. 

99. Binnen de marktdynamiek moet het evenwicht bewaard blijven tussen het niveau 

van grensoverschrijdende aardgashandel tussen marktgebieden en de fysische 

mogelijkheden om aardgas van het ene marktgebied naar het andere marktgebied te 

vervoeren (bevoorradingszekerheid).   
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100. Bovenstaande efficiëntieverbeteringen op het vlak van grensoverschrijdende 

aardgashandel heeft tevens weerslag op capaciteitsreservatiegedrag van de markt en de 

benutting van de aardgasinfrastructuur op de grens. Dit marktfenomenen van steeds kortere 

vervoerscontracten, een grotere volatiliteit in het capaciteitsgebruik en het “swappen” van 

grensoverschrijdende transacties betekenen tevens een aangepaste uitbating van de 

aardgasinfrastructuur. 
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VII. LNG 

VII.1 Capaciteit (fysisch, commercieel) 

VII.1.1 Beschrijving van de installaties van de LNG-terminal van 
Zeebrugge 

101. De LNG-terminal van Zeebrugge werd in 1987 in dienst genomen. De terminal 

bestaat uit ontvangstinstallaties, vier LNG-opslagtanks (drie met een nuttige capaciteit van 

80.000 m³ LNG en een met een nuttige capaciteit van 140.000 m³ LNG), 

hervergassingsinstallaties om het hervergaste LNG in het hogedrukgasnet en bijbehorende 

installaties te injecteren (met een uitzendcapaciteit van 1.700.000 m³ per uur). De LNG-

terminal kan bijna alle soorten LNG-schepen ontvangen: van schepen met een capaciteit van 

7.500 m³ LNG tot de Q-max schepen met een capaciteit van 266.000 m³ LNG. 

102. De aanlegsteiger is uitgerust met vier LNG-losarmen van 16" om LNG over te 

brengen en één terugvoerarm van 16" om verdampt LNG op te vangen.  

103. Voor het lossen van LNG-schepen worden drie LNG-losarmen en de terugvoerarm 

gebruikt. De maximale lossnelheid is 14.000 m³ LNG/uur. Het lossen van een 

standaardcargo duurt ongeveer 14 uur.  

104. De laadsnelheid kan oplopen tot 5.400 m³ LNG/uur, afhankelijk van het aantal 

opslagtanks op de terminal die voor de laadoperatie beschikbaar zijn. 

105. De LNG-infrastructuur te Zeebrugge heeft een hervergassingscapaciteit van 9 

miljard m³ aardgas per jaar die de N.V. Fluxys LNG ter beschikking stelt van de 

terminalgebruikers en die berekend wordt op basis van de technische capaciteit van de 

terminalinstallaties en wijzigingen daarvan, in het bijzonder de eerste capaciteitsuitbreiding 

die op 1 april 2008 in gebruik werd genomen. 

106. De hervergassingseenheden zetten vloeibaar aardgas om in gasvorm voordat het in 

het vervoersnet wordt geïnjecteerd. De LNG-terminal in Zeebrugge heeft twee 

hervergassingseenheden met een gecombineerde maximale uitzendcapaciteit van 1,7 

miljoen m³ per uur. Het duurt ongeveer twee dagen om een LNG-lading van een tanker met 

een capaciteit van 140.000 m³ LNG te hervergassen en in het net te injecteren. 
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107. Hogedrukpompen en verdampers 

Een hervergassingseenheid bestaat uit LNG-hogedrukpompen die de druk van het LNG tot 

90 barg kunnen verhogen en verdampers die het hogedruk-LNG hervergassen. De 

uitzenddruk is ongeveer 80 barg.  

De geïnstalleerde verdampers zijn verdampers met ondergedompelde gasbranders: warm 

water dat wordt opgewarmd via ondergedompelde gasbranders wordt gebruikt om het LNG 

te verdampen in een roestvrijstalen buizenwarmtewisselaar. De meeste verdampers hebben 

ook een andere warmtebron: een warmtekrachtkoppelingseenheid. 

108. Warmtekrachtkoppelingseenheid 

Een groot deel van de warmte die gebruikt wordt om het LNG te hervergassen, is afkomstig 

van een warmtekrachtkoppelingseenheid. Dankzij die configuratie is een aanzienlijke 

brandstofbesparing mogelijk in het gebruik van de ondergedompelde gasbranders van de 

hervergassingseenheden. 

De warmtekrachtkoppelingsinstallatie bestaat uit twee eenheden:  

1) De aardgasturbine van Electrabel (type GE LM 6000) op de terminal wekt een 

elektrisch vermogen op van 40 MW voor de haven van Zeebrugge en de 

naburige gemeenten.  

2) De warmterecuperatie-eenheid van Fluxys hergebruikt bijna alle warmte in de 

rookgassen van de turbine door de temperatuur van een gesloten watercircuit te 

verhogen. Dit warme water gaat daarna naar het waterbad van de verdampers 

waar het wordt geïnjecteerd om het LNG te hervergassen. 
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VII.1.2 Aangeboden capaciteit/diensten 

109. Occasioneel wordt er capaciteit op de primaire markt ter beschikking gesteld voor 

LNG-diensten. Bovendien kunnen LNG-diensten op de secundaire markt worden 

verhandeld. Deze LNG-diensten worden aangeboden aan terminalgebruikers en andere 

partijen die de vereiste contractuele documenten hebben ondertekend. 

110. Additionele (flexibele) opslag- en uitzendcapaciteit is eveneens beschikbaar. 

111. Fluxys LNG biedt een dienst aan om LNG-tankwagens te laden op de terminal in 

Zeebrugge, waar één van de opslagtanks is uitgerust met een laadstation. Alle tankwagens 

die worden gebruikt om LNG in de terminal te laden, moeten vooraleer ze mogen laden via 

de Goedkeuringsprocedure voor tankwagens worden goedgekeurd 

112. De LNG-infrastructuur in Zeebrugge heeft momenteel een doorvoercapaciteit van 9 

miljard m³(n) aardgas per jaar.  

 

Service Unité 
Capacité du 

Terminal GNL 

Nombre total de Slots Slots par an 110  

Intervalle minimal entre les marées 

indiquant le début de chaque slot 
Marées 10 

Période de stockage de base  Marées Hautes 20 

Stockage de base m³ (GNL) par Slot 140 000 

Emission de base par slot MWh/h par Slot 4 200 

   

Stockage de base total m³ (GNL) 350 000 

Stockage additionnel 
m³ (GNL) 

durant une année 
30 000 

Emission de base totale MWh/h 16 800 

Emission additionnelle 
MWh/h 

durant une année 
0 

Droits d’accostage additionnels Berthings per year 0 

   

Chargement de camions GNL 
Chargements de camion 

par an  
4 000 
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VII.1.3 Reservaties 

113. Naar aanleiding van een open season in 2003, werd deze primaire capaciteit 

volledig toegewezen op basis van lange termijn ship-or-pay contracten. 

114. In 2004 heeft Fluxys LNG langetermijncontracten afgesloten met drie 

terminalgebruikers: Qatar Petroleum/ExxonMobil, Distrigas en SUEZ LNG Trading. De 

contracten vertegenwoordigen in totaal een geboekte jaarlijkse capaciteit van 9 miljard 

kubieke meter aardgas. 

De volgende tabellen bevatten een overzicht van deze contracten: 
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Qatar Petroleum/ExxonMobil 

20 Years from 1 April 2007 

 

 

Service Unité Capacité Réservée 

Nombre total de Slots Slots par an 55  

Période de stockage de base  Marées Hautes 20 

Stockage de base m³ (GNL) par Slot 140 000 

Emission de base par slot MWh/h par Slot 4 200 

Stockage de base total m³ (GNL) 350 000 

 

Distrigaz (Eni) 

20 Years from 1 April 2007 

 

Service Unité Capacité Réservée 

Nombre total de Slots Slots par an 33  

Période de stockage de base  Marées Hautes 20 

Stockage de base m³ (GNL) par Slot 140 000 

Emission de base par slot MWh/h par Slot 4 200 

Stockage de base total m³ (GNL) 350 000 
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SUEZ LNG Trading 

15 Years from 1 October 2008 

 

Service Unité Capacité Réservée 

Nombre total de Slots Slots par an 22  

Période de stockage de base  Marées Hautes 20 

Stockage de base m³ (GNL) par Slot 140 000 

Emission de base par slot MWh/h par Slot 4 200 

Stockage de base total m³ (GNL) 350 000 

 

Alle capaciteit wordt momenteel gecommercialiseerd door middel van slots. Met deze 

slots mogen de terminalgebruikers: 

 aankomen en hun LNG-schip aanleggen binnen een bepaald venster; 

 een basisopslagcapaciteit van 140 000 m³ LNG gebruiken die lineair afneemt 

over 40 getijden; 

 een basisuitzendcapaciteit van 4 200 MWh/uur gebruiken tijdens de 

bovenvermelde 40 getijden. 
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VII.1.4 Gebruik van capaciteit (nominaties + fysisch) 

Unloadings 

115. Uit de analyse van de cijfers over het lossen van LNG-schepen in de terminal van 

Zeebrugge tussen 2007 en 2014 blijkt dat er drie verschillende periodes zijn 

 

 

 

116. De eerste periode stemt overeen met 2007 en 2008, dit zijn de scharnierjaren voor 

de indienstname van de installaties voor de eerste uitbreiding van de LNG-terminal (1 april 

2008).  

117. Dit is eveneens een overgangsperiode waarbij werd overgeschakeld van een LNG-

terminal waarvan de capaciteit volledig werd gereserveerd door de historische marktspeler in 

het kader van een contract voor de bevoorrading van gas uit Algerije naar een LNG-terminal 

waarvan de capaciteit werd uitgebreid en volledig werd toegekend aan drie marktspelers 

waarvan slechts één (Distrigas, nu Eni) over een contract beschikte voor de aankoop van 

LNG uit Qatar. 
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De tweede periode dekt de jaren 2009, 2010 en 2011. Dan is het aantal LNG-schepen dat 

Zeebrugge aandoet vrij stabiel. Dit kan worden verklaard door de volgende elementen: 

1) Het contract voor de bevoorrading uit Qatar zit in een plateaufase en de 

leveringen gebeuren op regelmatige basis. 

2) Een nieuwe marktspeler (Edf Trading) heeft terminallingcapaciteit gehuurd van 

een van de twee nieuwe marktspelers om zijn activiteiten in Europa met aardgas 

te bevoorraden. 

In de derde periode (2012-2014) was er een afname van de hoeveelheid LNG die in de LNG-

terminal van Zeebrugge werd gelost. Zowel Eni als Edf Trading ontvingen minder LNG-

schepen in 2012 en Eni was bijna de enige die in 2014 LNG-leveringen bleef krijgen. Dit kan 

enerzijds verklaard worden door het einde van de doorverhuur van capaciteit aan Edf 

Trading en anderzijds door de continuïteit van het bevoorradingscontract tussen Eni en 

Qatar, ook al konden sommige cargo's worden omgeleid naar andere bestemmingen. 
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Loadings 

 

 

118. Daarnaast is het aantal ladingen van schepen tussen 2009 en 2012 gestegen en in 

2013 opnieuw gedaald. In 2014 werd die daling, wat het aantal schepen betreft, verdergezet, 

terwijl de geladen hoeveelheden stabiel zijn gebleven. 

119. Dit kan worden verklaard door het feit dat het bevoorradingscontract tussen Eni en 

Qatar een contract is dat op een CIF-basis werd gesloten met Zeebrugge als leveringspunt. 

Indien de aankoper van dit gas het gas naar andere markten wil sturen waar het meer waard 

is, behalve de mogelijke omleiding van cargo's mits akkoord van de verkoper, kan het LNG 

dat aangekocht is in dit geval op een andere LNG-tanker worden geladen om het te 

verschepen naar de genoemde markten waar de prijs hoger is. 
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Send-out 

 

 

120. De bovenstaande grafiek geeft de evolutie weer van de send-out van LNG in het net 

van Fluxys Belgium. Het is het logische gevolg van de laad- en losoperaties van LNG-

tankers die hierboven worden beschreven. Sinds 2009 is er een constante daling van deze 

send-out. Aangezien de Europese markt minder aantrekkelijk is dan de Aziatische markt 

(hoewel de prijzen eind 2014 naar elkaar toe zijn beginnen bewegen) en LNG een flexibel 

middel is om gas over lange afstanden te vervoeren tussen markten die niet noodzakelijk 

met elkaar verbonden zijn via pijpleidingen, is het logisch dat dit gas niet in het Belgische (en 

bijgevolg Europese) vervoersnet wordt geinjecteerd.  
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VII.1.5 LNG-trucks 

Capaciteit 

121. LNG via de weg vervoeren is een zeer interessant alternatief om de 

gasbevoorrading van industriële sites in Europa die niet verbonden zijn met een 

leidingnetwerk te verzekeren. 

122. Met de lading van LNG-vrachtwagens wordt de dienst bedoeld om een LNG-

vrachtwagen op de terminal te laden. De LNG-terminal beschikt over een laadcapaciteit van 

4000 vrachtwagens per jaar. Onafhankelijk van de operator van de terminal moeten de 

klanten zelf LNG aankopen bij een bevrachter die gas in stock heeft in de LNG-terminal. 

123. Er wordt niet alleen een dienst aangeboden om de vrachtwagen te laden, de 

vrachtwagen kan ook worden gekoeld zodat de LNG-tank kan worden afgekoeld van de 

omgevingstemperatuur naar de temperatuur van LNG. 

Gebruik van capaciteit 
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124. De bovenstaande grafiek geeft de evolutie weer van de ladingen van tankwagens 

op de LNG-terminal van Zeebrugge. 

125. De voorbije jaren is het aantal ladingen van tankwagens op de LNG-terminal van 

Zeebrugge aanzienlijk gestegen en Fluxys heeft zijn dienstenaanbod herwerkt en 

beschikbaarder en flexibeler gemaakt. 

126. In 2014 was het aantal "laadslots" voor de lading van vrachtwagens die werden 

gereserveerd tijdens de jaarlijkse Open Season die in november 2013 plaatsvond goed voor 

meer dan 1800 ladingen van vrachtwagens, 1668 slots ervan werden effectief gebruikt voor 

de lading van vrachtwagens voor een totaalvolume van 444 GWh. 
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VIII. Stockage 

VIII.1 Fysische kenmerken van de installatie 

127. Er is in België slechts één installatie voor de opslag van aardgas, namelijk de 

ondergrondse opslaginstallatie te Loenhout. Het betreft een opslag in aquifer, waarbij het 

aardgas onder hoge druk wordt ingebracht in een watervoerende laag die zich onder een 

geologisch afgesloten koepel bevindt. Tijdens het injectieproces verdringt het aardgas het 

water in het poreuze rotsgesteente en wordt gevangen onder de gasdichte koepel. Wanneer 

er behoefte is aan aardgas volstaat de hoge opslagdruk om het gas te kunnen aftappen en, 

na droging en reiniging, te kunnen injecteren in het vervoersnet. Een deel van het 

ingebrachte gas dient als kussen en dient om het gas uit de rots te persen. Dit deel van het 

gas is niet bruikbaar voor uitzending in het net en wordt kussengas genoemd. Voor een 

installatie van het type Loenhout is de hoeveelheid kussengas nagenoeg even groot als de 

hoeveelheid nuttig opgeslagen gas. Dit laatste duidt men aan met de naam werkvolume. 

128. Het totaal volume van de opslaginstallatie is afhankelijk van de beschikbare 

geologische structuur. Daarnaast legt de geologische structuur ook beperkingen op aan de 

snelheid van injectie van het gas en de snelheid waarmee het gas kan gerecupereerd 

worden. De genoemde beperkingen dienen niet opgevat te worden als harde fysische 

limieten, maar als ‘veilige’ waarden die waarborgen dat de geologische structuur niet 

beschadigd wordt als gevolg van te hoge druk of te hoge snelheid van injectie of uitzending 

(te sterke drukschommelingen). Bij te hoge injectiedruk zouden te grote ondergrondse 

drukverschillen kunnen ontstaan die leiden tot scheuren of instorten van bepaalde formaties 

of die barsten zouden veroorzaken in de gasdichte koepel. In dit geval zou de bruikbaarheid 

van de opslaginstallatie bijzonder zwaar beschadigd worden. Dit zou een zeer ongunstige 

impact hebben op de economische waarde van de installatie en van zijn inhoud. In het 

slechtste geval zou beschadiging van de geologische koepel betekenen dat er een 

permanent en onherstelbaar lek ontstaan is. Hierdoor zou het onmogelijk worden de site nog 

langer te gebruiken voor de opslag van gas. De volledige ondergrondse infrastructuur en een 

deel van de bovengrondse installaties zouden hierdoor totaal waardeloos worden. De 

volledige installatie zou bijgevolg verloren zijn voor de opslagbeheerder. België zou 

bovendien zijn enige installatie voor de opslag van aardgas verliezen. Op de koop toe zou 

men zowel een deel van het opgeslagen aardgas als van het kussengas verliezen als gevolg 

van het lek. Om al deze redenen heeft de opslagbeheerder een bovengrens opgelegd voor 
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zowel het injectiedebiet als het emissiedebiet, en legt hij bijkomende beperkingen op wat 

betreft de duur waarop gebruikt kan gemaakt worden van deze bovengrenzen.  

VIII.2 Operationele kenmerken van de opslaginstallatie 

129. Het opslagvolume van de opslaginstallatie is in normale exploitatieomstandigheden 

beperkt tot een werkvolume van 700 Mm³(n). Hiermee positioneert Loenhout zich als een 

eerder kleine opslaginstallatie. Grote opslaginstallaties hebben werkvolumes die een 

veelvoud kunnen zijn van het volume van Loenhout. Het volume van de opslaginstallatie te 

Rehden in Duitsland, op minder dan 100 km van de grens, beloopt 4,2 BCM of het 

zesvoudige van Loenhout.  

Bijgevoegde tabel geeft een overzicht van de maximaal toelaatbare injectie- en 

uitzendcapaciteit en van het beschikbare opslagvolume dat aan de markt wordt aangeboden. 

 

130. Bij de cijfers dient volgende kanttekening gemaakt te worden: het beschikbare 

opslagvolume is eigenlijk 700 Mm³(n). Het verschil met het cijfer in de tabel bedraagt 

20 Mm³(n). Dit is het volume dat door de vervoersnetbeheerder gereserveerd wordt voor het 

uitoefenen van zijn operationeel beheer, waaronder aanbieden van balanceringsmiddelen 

(within day marktdrempels en EOD drempels) aan de markt en het waarborgen van de 

systeemintegriteit. 

131. In 2014 was het werkvolume van de ondergrondse installatie te Loenhout niet 

constant. Door de injectie- en uitzendsnelheid aan te passen kan de beheerder van de 

installatie het beschikbare volume laten variëren. Concreet werden in 2014 de injectie- en 

uitzenddebieten verlaagd, zodat tijdelijk een groter werkvolume beschikbaar was.  

132. Een tweede kenmerk betreft het type van de installatie te Loenhout. Er werd reeds 

vermeld dat Loenhout een opslaginstallatie is in aquifer. Dergelijke installaties vormen een 

minderheid in Europa. Als gevolg van het werkingsprincipe van de installatie (verdringing van 

het water door injectie van gas onder druk enerzijds en wegdrukken van het gas door het 

water bij uitzending anderzijds) zijn zowel injectie- als uitzenddebiet aan de lage kant en 

eenheid maximaal capaciteitsaanbod

opslagvolume Mm³(n) 680

injectiedebiet k.m³(n)/h 325

uitzenddebiet k.m³(n)/h 625
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zeker veel lager dan bij de andere types van installaties (lege gas- en olievelden en 

zoutcavernes). Hierdoor duurt de cyclus van vullen en ledigen van de installatie lang (>130 

dagen), zodat de installatie niet geschikt is om snelle schommelingen in het verbruik op te 

vangen of plots optredende onevenwichten in de vraag/aanbodcurves op te vangen. 

Loenhout is daarom een typische seizoensinstallatie voor de opslag van gas: tijdens de 

zomermaanden wordt gebruik gemaakt van het lage verbruik (van vooral de residentiële 

gebruikers) en van de lage(re) marktprijs voor gas om gas te reserveren voor injectie in de 

opslaginstallatie. Tijdens de winter gebruikt men het opgeslagen gas voor het opvangen van 

pieken in het verbruik en het bevoorraden van de markt met ‘goedkoop’ aangekocht gas. 

Daardoor is voor een installatie als Loenhout onder normale exploitatievoorwaarden slechts 

1 enkele cyclus van vullen en ledigen mogelijk per jaar, vandaar dat Loenhout een typische 

installatie voor seizoensopslag is. 

VIII.3 Het opslagmodel 

VIII.3.1 Opsplitsing van de beschikbare capaciteit naargelang de 
termijn:  

133. In het opslagmodel wordt rekening gehouden met de vraag van zowel de 

opslagbeheerder als de netgebruikers en de eindklanten om opslagcapaciteit ook voor 

langere termijn te kunnen reserveren. Na raadpleging van de markt werd de volgende 

indeling weerhouden: 

1) Lange Termijn Opslag: opslag voor een duur tussen 4 en 10 jaar 

2) Middellange Termijn Opslag: opslag voor een duur tussen 2 en 3 jaar 

3) Jaarlijkse Termijn Opslag: opslag voor een duur van 1 jaar 

VIII.3.2 Dienstenaanbod 

Het dienstenaanbod omvat volgende diensten 

 

Lange 

Termijn (LT)

Middellange 

Termijn (MT)

Jaarlijkse 

Termijn (YT)

Opslagvolume (Mm³(n)) 400 100 180

Injectiecapaciteit (m³(n)/u) 191 176 47 794 86 029

Uitzendcapaciteit (m³(n)/u) 367 648 91 911 165 441
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VIII.3.3 Samenstelling van een SBU: 

134. Alle beschikbare capaciteit wordt in principe ter beschikking gesteld onder de vorm 

van ‘samengestelde diensten’ of ‘bundled services’ en uitgedrukt in SBU, waarvan de 

samenstelling wordt weergegeven in bijgevoegde tabel: 

 

Allocatieprocedure: 

1) De opslagcapaciteit staat ter beschikking van alle netgebruikers en 

eindafnemers. Beide kunnen zich registreren als opslaggebruikers en 

opslagdiensten onderschrijven. 

2) De lange en middellange termijn diensten worden toegewezen via een 

onderschrijvingsvenster (Subscription Window). 

3) De jaarlijkse opslagdiensten worden aan de geïnteresseerde opslaggebruikers 

toegewezen via een veiling. Het type van de veiling en de veilingsprocedure 

worden beschreven in een apart document. 

VIII.3.4 Aanbod en toewijzing van lange termijn diensten (LT): 

135. Bij het onderschrijvingsvenster, dat liep van 21 november tot 16 december 2011, 

bleek de vraag naar lange termijn opslag bijzonder groot. Volgens een door Fluxys Belgium 

op 22 december 2011 verspreid persbericht bedroeg het totaal van de door alle marktpartijen 

gevraagde capaciteit 600 Mm³(n) terwijl het aanbod 400 Mm³(n) bedroeg, verdeeld over 

172.414 SBU’s. Het toewijzingsalgoritme voorziet dat bij de toewijzing van de capaciteit 

voorrang gegeven wordt aan de aanvragen voor de langste periode. Bij de toewijzing bleek 

dat voldoende vraag was om alle LT capaciteit toe te wijzen voor de maximale duur van 10 

jaar, zodat alle beschikbare capaciteit voor de maximumperiode van 10 jaar verkocht werd 

aan leveranciers die een vooraanstaande rol spelen bij de bevoorrading van de Noordwest-

Europese markt. Het feit dat de vraag het aanbod overtrof hangt vermoedelijk samen met de 

pro rata regel voor toewijzing die voorzien was in voorkomend geval. Belangstellende 

partijen wilden zich verzekeren van een minimale opslagcapaciteit. 

samenstelling SBU
injectie 

(m³(n)/u)

volume 

(kWh)

uitzending 

(m³(n)/u)

vast 0,85294 25,07924 1,70588

voorwaardelijk 0,255 88 2,041 60 0,426 47
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VIII.3.5 Toewijzing van diensten in het opslagseizoen 2013/2014 

136. Vanaf het opslagseizoen 2013/2014 werden ook middellange termijn diensten ter 

beschikking gesteld volgens bijgevoegde verdeling: 

 

detail van het aanbod vanaf het opslagseizoen 2013/2014: 

 

137. Toelichting bij de tabel: de langetermijndiensten werden op 22 december 2011 

toegewezen voor een periode van 10 jaar. Voor deze diensten zal er bijgevolg pas opnieuw 

een intekenvenster zijn in 2021. Daarom werden de lange termijn diensten weergegeven in 

italics. 

VIII.3.6 Onderschrijving van de opslagcapaciteit op middellange 
termijn (MT) 

138. Het onderschrijvingsvenster voor de middellange termijn opslagdiensten liep van 

19 oktober tot 9 november 2012. In totaal waren 100 Mm³(n) opslagvolume, injectiecapaciteit 

en uitzendcapaciteit beschikbaar voor contracten met een looptijd van 2 tot 3 jaar, vanaf 15 

april 2013. Tijdens dit onderschrijvingsvenster heeft Fluxys Belgium met succes alle 

opslagcapaciteit op middellange termijn verkocht voor de langst lopende termijn, namelijk 3 

jaar. 

aanbod seizoen 2013-2014
Lange 

Termijn 

Middellange 

Termijn

Jaarlijkse 

Termijn

Opslagvolume (Mm³(n)) 400 100 180

Injectiecapaciteit (m³(n)/u) 191 176 47 794 86 029

Uitzendcapaciteit (m³(n)/u) 367 648 91 911 165 441

aanbod seizoen 2013-2014
Lange 

Termijn 

Middellange 

Termijn

Jaarlijkse 

Termijn

SBU 172 414 43 103 77 586

Injectiecapaciteit vast 

(m³(n)/u) 147 058 36 764 66 176

Injectiecapaciteit 

voorwaardelijk (m³(n)/u) 44 118 11 029 19 853

volume vast (GWh) 4 324,0 1 081,0 1 945,8

volume voorwaardelijk (GWh)  352,1  88,0  158,4

Uitzendcapaciteit vast 

(m³(n)/u) 294 118 73 529 132 353

Uitzendcapaciteit 

voorwaardelijk (m³(n)/u) 73 530 18 382 33 088
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139. Opnieuw, zoals bij het onderschrijvingsvenster voor de lange termijn, bleek dat er 

meer capaciteit gevraagd werd dan er beschikbaar was. Hieruit zou men kunnen afleiden dat 

er gelegenheid was geweest om meer capaciteit toe te wijzen voor de middellange termijn. 

Deze redenering is evenwel te kort door de bocht. De extra vraag van de marktpartijen kan 

namelijk een gevolg zijn van de pro rata allocatieregel die toegepast wordt bij het 

onderschrijvingsvenster. Deze regel houdt in dat de beschikbare capaciteit proportioneel 

verdeeld wordt over de partijen die ingetekend hebben. Indien de deelnemende partijen de 

bedoeling hadden de gevraagde hoeveelheden effectief te verwerven, dan is een 

proportionaliteitsregel geen goede allocatiemethode. Een veilingmechanisme zou in dit geval 

kunnen leiden tot een hogere opbrengst. Een andere bedenking die hierbij kan gemaakt 

worden is dat de capaciteit die aangeboden wordt op middellange termijn kleiner zou zijn dan 

de vraag van de markt naar middellange termijn opslagcapaciteit. Nader onderzoek, onder 

meer door contact met de marktpartijen, is vereist om hierover een beter idee te krijgen. 

VIII.3.7 Aanbod van de jaarlijkse opslagdiensten (YT) voor het seizoen 
2013/2014 via veiling 

140. Analoog als voor de toewijzing van de jaarlijkse opslagcapaciteit voor het 

opslagseizoen 2012/2013 heeft Fluxys Belgium op 28 november 2012 een veiling 

georganiseerd voor de toewijzing van de jaarlijkse opslagcapaciteit voor het seizoen 

2013/2014. Fluxys Belgium is er niet in geslaagd de beschikbare capaciteit succesvol toe te 

wijzen: slechts 48% van de beschikbare capaciteit werd verkocht.  

141. Als onderliggende redenen verwees Fluxys Belgium naar de rechtstreekse 

concurrentie met andere fysische opslagoperatoren in de buurlanden (e.g. Gasterra, etc…). 

Daarnaast beweerde Fluxys Belgium een additionele commerciële druk te ondervinden ten 

gevolge van virtuele flexibiliteitscontracten die door verschillende marktpartijen onder 

verschillende vormen aangeboden worden. De laatste jaren stelt men vast dat de winter-

zomer spread (het verschil tussen de prijs van het gas aangekocht in de winter en het gas 

aangekocht in de zomer) kleiner geworden is. In 2013 was het verschil kleiner dan 2 €/MWh, 

De drempelwaarde van 4 €/MWh, waarbij het commercieel interessant is gas aan te kopen 

en op te slaan in de zomer en uit de stockage te halen voor levering aan eindklanten, niet 

meer bereikt wordt sinds het voorjaar van 2010.  
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VIII.3.8 Aanvullende toewijzing van capaciteit – wijziging van het 
dienstenaanbod. 

142. Na de onvolledige toewijzing van de opslagcapaciteit tijdens de veiling van 

28 november 2012 heeft Fluxys Belgium extra inspanningen gedaan om de nog beschikbare 

capaciteit opnieuw aan te bieden aan de markt. Deze vrije capaciteit werd evenwel niet 

aangeboden onder de vorm van de traditionele SBU, maar als unbundled services.  

143. Door de bijkomende commerciële inspanning kon nog nagenoeg 7% extra volume 

toegewezen worden zodat voor het opslagjaar 2013/2014 in totaal ca 93% van de 

beschikbare capaciteit verkocht was. 

 

VIII.3.9 Aanvullende toewijzing van capaciteit voor het seizoen 
2014/2015– aanvulling van het dienstenaanbod. 

144. In de tweede helft van 2013 is de spread niet verbeterd zodat zich voor het 

opslagseizoen 2014/2015 opnieuw een moeilijke situatie aandiende voor de vermarkting van 

de beschikbare opslagcapaciteit. Aanvankelijk was de belangstelling voor opslagdiensten 

voor het seizoen 2014/2015 bijzonder klein, maar de commerciële situatie verbeterde 

aanzienlijk in de loop van 2014. De verbetering was het gevolg van het herstel van de 

zomer/winterspread tot een niveau van meer dan 4 €/MWh. Dit herstel van de spread was op 



93/117 
Niet-vertrouwelijk 

zijn beurt het gevolg van een daling van de spotprijs van het gas in de zomer van 2014. 

Deze werd getriggerd door de bijzonder milde temperaturen in NW- Europa tijdens de winter 

van 2013/2014, waardoor het gasverbruik in deze periode merkelijk lager lag dan gemiddeld. 

 

145. Aansluitend op de onvolledige toewijzing van de jaarlijkse opslagcapaciteit voor het 

seizoen 2013 – 2014 heeft Fluxys Belgium in overleg met de CREG voorstellen uitgewerkt 

voor een aanpassing van de aangeboden diensten ten einde de niet verkochte capaciteit 

toch te kunnen valoriseren. De betreffende voorstellen werden uitgewerkt binnen het 

bestaande gereglementeerde en door de CREG goedgekeurde kader. Een aanpassing van 

de regulatoire documenten was bijgevolg niet nodig. 

146. Rekening houdend met de marktomstandigheden aangaande opslag heeft 

Fluxys Belgium in 2014 een dienst aangeboden die toeliet trager gas te injecteren en uit te 

zenden. Als gevolg hiervan kon het beschikbaar volume verhoogd worden. Bijgevoegde 

grafiek geeft de evolutie aan van het werkvolume en het opgeslagen gas (GIS). Op deze 

wijze kon Fluxys Belgium de resterende volumecapaciteit commercialiseren. Door het milde 

winterweer werd de voorraad gas in opslag in het seizoen 2013/2014 slechts beperkt 

gebruikt voor het dekken van de aardgasvraag, waardoor de voorraad GIS op het einde van 
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het winterseizoen nog bijzonder hoog was. Als gevolg van de zeer lage aardgasprijs tijdens 

de zomer van 2014 was de vullingsgraad op het einde van 2014 toch nog ca 93%. 

VIII.3.10 Vergelijking met de vorige jaren 

147. Op het einde van het opslagseizoen 2013/2014 was de ondergrondse opslag nog 

voor ongeveer de helft gevuld. Deze situatie is totaal verschillend van de situatie het jaar 

daarvoor (opslagseizoen 2012/2013) toen de vullingsgraad op het einde van het 

opslagseizoen (op 30 maart 2013) teruggevallen was tot 22%. Dit is volledig toe te schrijven 

aan de milde winter van 2014, terwijl de stocks bij het begin van de winter, als reactie op de 

strenge winter van het jaar voordien, nagenoeg volledig gevuld waren.  

Een vergelijking van de opslagcurve van 2014 met de opslag in de voorbije jaren maakt dit 

duidelijk.  

 

148. Eenzelfde fenomeen heeft zich voorgedaan in de andere landen van de EU: 

anticiperend op een mogelijke strenge winter en rekening houdend met de historisch lage 

voorraden GIS, werden de voorraden maximaal aangevuld. Door het milde winterweer werd 

de voorraad gas in opslag slechts beperkt gebruikt voor het dekken van de aardgasvraag, 

waardoor de voorraad GIS op het einde van het winterseizoen nog bijzonder hoog was. 
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149. De grafiek laat ook zien dat de beschikbare opslagcapaciteit in de EU toegenomen 

is van ongeveer 78 BCM begin 2014 tot nagenoeg 84 BCM op het einde van vorig jaar. Deze 

bijkomende capaciteit is het gevolg van de beslissingen die die in de verschillende landen 

van de EU genomen werden in de periode 2005-2007 om de opslagcapaciteit gevoelig te 

verhogen. In totaal werden investeringsbeslissingen genomen ten belope van meer dan 

20 BCM. De motivering van deze beslissing was de verwachting van een stijgende gasvraag 

in de EU tegen 2030, samen met een toenemende afhankelijkheid van import als gevolg van 

de teruglopende eigen productie. Een deel van de aanvullende opslagcapaciteit is de laatste 

jaren op de markt gekomen. 
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VIII.3.11 Invloed van het nieuwe opslagmodel op het reserverings- en 
gebruiksgedrag van de opslaggebruikers 

150. We herhalen nog een vaststelling van vorig jaar. Vanaf het opslagseizoen 2012-

2013 is het nieuwe opslagmodel van toepassing, waarbij de toegang tot de opslaginstallatie 

niet meer voorbehouden is voor ondernemingen die eindklanten bevoorraden op de 

distributieneten, maar openstaat voor elke onderneming die actief is in de aardgasmarkt in 

België. Uit de grafiek blijkt dat vanaf de zomer 2012 het opslagprofiel van Loenhout 

nagenoeg samenvalt met het gemiddeld Europees profiel. Er valt onder meer op dat het 

minimale opslagniveau in Europa in het verleden veel hoger was dan in België. Een 

mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat in een regime van onderhandelde toegang en 

zonder voorkeursrechten, marktpartijen die over opslagcapaciteit beschikken deze niet enkel 

wensen te gebruiken om de hogere warmtegebonden behoeften in de winter te dekken, 

maar tevens willen kunnen inspelen op commerciële opportuniteiten die zich in de loop van 

het jaar zouden voordoen. Daarom wordt op het einde van de winterperiode de opslag niet 

helemaal leeggemaakt, maar behouden de opslaggebruikers een bepaalde reserve voor 

zogenaamde ‘trading opportunities’. 

Wanneer daarentegen de klanten uitsluitend warmtegebonden afnemers zijn, dan, valt de 

vraag buiten het winterseizoen sterk terug, waardoor het aantal commerciële opportuniteiten 

eveneens sterk terugloopt: op het einde van de winter mag de stockage in voorkomend 

geval echt leeg zijn. 

VIII.3.12 Reservaties Loenhout voor de volgende jaren 

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de capaciteitsreservaties voor de 

opslaginstallatie van Loenhout zoals bekend op 1 april 2015. 
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151. Uit de grafiek blijkt dat op dit ogenblik nagenoeg geen jaarlijkse opslagdiensten 

gecontracteerd zijn voor het seizoen 2015/2016. De reservaties blijven beperkt tot de 

onderschrijvingen op lange en middellange termijn. Opnieuw dient zich een jaar aan waarin 

de beheerder van de opslaginstallatie bijkomende inspanningen zal moeten leveren om de 

resterende beschikbare capaciteit te commercialiseren. 

IX. Balancing 

IX.1 Evenwicht van het net – principe van 
marktbalancering (market based balancing) 

152. Voor een betrouwbare en efficiënte werking van het vervoersnet moeten voor iedere 

zone (H-gas zone en L-gas zone) de totale hoeveelheden aardgas die in het vervoersnet 

binnenkomen, op dagelijkse basis in evenwicht zijn met de totale hoeveelheden aardgas die 

het vervoersnet verlaten of die in België worden verbruikt.  
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153. Enkel indien de hoeveelheden die globaal in het vervoersnet worden geïnjecteerd 

per tijdseenheid even hoog zijn als de hoeveelheden die worden afgenomen kan aan alle 

netgebruikers gewaarborgd worden dat de diensten die ze hebben aangekocht, ook kunnen 

uitgevoerd worden met naleving van hun contractuele rechten. 

154. Cruciaal voor het naleven van het evenwicht is de gekozen (of opgelegde) 

tijdseenheid. Gasvervoerssystemen vertonen een grote inertie: ze reageren slechts met 

vertraging op onevenwichten tussen injectie en emissie. Deze inertie is afkomstig van de line 

pack, de natuurlijke buffer die inherent gekoppeld is aan de fysische mechanismen van 

gastransport. Gassystemen kunnen, dankzij de aanwezige line pack, stabiel uitgebaat 

worden wanneer als tijdseenheid een volledige dag (24u) wordt genomen. Deze dag loopt 

evenwel niet van middernacht tot middernacht, maar begint om 6.00u van dag D en loopt tot 

6 uur van dag D+1. 

155. In een systeem van marktbalancering is het basisprincipe dat de netgebruikers 

(marktpartijen) er zelf voor zorgen dat per tijdseenheid de hoeveelheden aardgas die zij in 

het systeem injecteren gelijk zijn aan de hoeveelheid die zij eraan onttrekken. 

IX.2 Randvoorwaarden voor marktbalancering 

156. Er zijn fysische grenzen aan de stabiliteit van een aardgasvervoersnet. Onder 

sommige omstandigheden van druk, injectie en afname zal het niet meer mogelijk zijn de 

contractuele afspraken na te komen. Er is daarom nood aan commerciële regels die de 

commerciële grenzen vastleggen van wat toegelaten is. Deze regels kunnen verschillen van 

systeem tot systeem, maar ze houden steeds in dat er grenzen opgelegd worden aangaande 

de wijze waarop netgebruikers hun aardgasstromen sturen.  

157. Kenmerkend voor deze regels is dat ze beperkingen inhouden die binnen de 

balanceringsperiode dienen nageleefd te worden. Daarom worden deze verplichtingen 

aangeduid als verplichtingen-binnen-de-dag of Within Day Obligations WDO.  

158. Het feit dat verplichtingen opgelegd worden die dienen nageleefd te worden binnen 

de balanceringsperiode wordt soms aangegrepen om te beweren dat een dergelijk systeem 

geen volwaardig Entry/Exit systeem zou zijn of dat de evenwichtsperiode korter zou zijn dan 

de gasdag omdat interventie door de netgebruikers vereist is. Dit zou evenwel een foutieve 

voorstelling zijn: in een dergelijk systeem is de evenwichtsperiode wel degelijk de volledige 

gasdag en volstaat het dat binnen deze evenwichtsperiode injectie en afname voor elke 
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individuele netgebruiker in evenwicht zijn. Alleen dient men te voorkomen dat een situatie 

zou ontstaan waarbij de integriteit van het vervoersysteem (systeemintegriteit) in het gedrang 

komt en de continuïteit van de dienstverlening niet verzekerd kan worden of dat de kost voor 

de vervoersnetbeheerder om de betrouwbare werking van het systeem te verzekeren 

onverantwoord hoog wordt. Om dit te realiseren heeft de vervoersnetbeheerder commerciële 

grenzen vastgelegd en commerciële voorwaarden vastgelegd. Indien deze grenzen 

gedurende de gasdag overschreden worden of de voorwaarden niet langer vervuld zijn, 

treedt de vervoersnetbeheerder corrigerend op, waarbij hij handelt conform op voorhand 

bepaalde, aan de markt voorgelegde en door de CREG goedgekeurde regels. 

159. Met market based balancing streeft men twee doelstellingen na:  

1) De netgebruikers zijn verantwoordelijk voor de balancing, en dit op een 

gecumuleerde basis. De interventie van de vervoersnetbeheerder Fluxys 

Belgium wordt beperk tot gevallen waar de markt (in zijn geheel) vooraf bepaalde 

limietwaarden overschrijdt en voor de residuele balancing op het einde van de 

gasdag. 

2) De netgebruikers worden ertoe aangezet hun verantwoordelijkheid te nemen 

door het invoeren van een vergoedingssysteem dat een weerspiegeling vormt 

van de kosten die Fluxys Belgium maakt om het evenwicht van het vervoersnet 

te waarborgen indien de markt de vooraf bepaalde grenzen overschrijdt. Het 

model is zo ontworpen dat het toelaat de kosten van die acties te verhalen op de 

veroorzakende netgebruikers. Wel wordt erover gewaakt dat de vergoeding 

gebeurt op marktconforme basis, dwz rekening houdend met de werkelijke 

marktprijzen van het aardgas op het moment van de transacties. De kosten 

worden uitsluitend gedragen door de veroorzakende partijen.  

IX.3 Opvolging van het netevenwicht – regels voor market 
based balancing en marktdrempels tijdens de dag 

160. De vervoersnetbeheerder volgt voor alle uren van de beschouwde gasdag het 

evenwicht op tussen ingangs- en uitgangsstromen op een gecumuleerde basis. Dit gebeurt 

via de marktbalanceringspositie, die ieder uur wordt geüpdatet, zowel voor de individuele 

netgebruiker als voor de markt in zijn geheel.  
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De netgebruiker is verantwoordelijk voor zijn individuele positie gedurende de dag. Om zijn 

positie te kunnen opvolgen beschikt de netgebruiker over de nodige informatie die hem door 

de netbeheerder wordt bezorgd. De beschikbaarheid van volledige, kwaliteitsvolle en 

transparante informatie vormt een essentieel element bij de implementatie van het model. 

Teneinde deze informatiestroom adequaat te kunnen beheren heeft de netbeheerder een 

performant elektronisch platform ontwikkeld en in dienst genomen. Door zich op dit platform 

aan te sluiten verzekert de netgebruiker zich van toegang tot de noodzakelijke informatie. 

 

  

 

161. De balancing positie van de individuele netgebruiker houdt, voor een specifiek uur 

en voor de beschouwde zone, rekening met de som van alle ingangsallocaties en de som 

van alle uitgangsallocaties voor alle voorbije uren van de beschouwde gasdag, inclusief het 

netto resultaat van de transacties op de virtuele marktplaats (notioneel balancing punt). Dit 

geldt voor elk van de zones (ZTP voor H-gas en ZTPL voor L-gas).  

162. De balancing positie van de markt geeft de netto positie van het verschil tussen de 

som van alle ingangen en de som van alle uitgangen voor alle voorgaande uren van een 

bepaalde gasdag voor alle netgebruikers. De balancing positie van de markt is dus gelijk aan 

de som van alle individuele netgebruiker evenwicht posities voor de zone in kwestie. Analoog 

als voor de individuele verbruiker is er een marktpositie per zone. 
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163. Zowel de individuele balancing positie van de netgebruiker en de balancing positie 

van de markt worden bijgewerkt op uurbasis met vermelding van de on-line waarden voor de 

laatste uren van de gasdag. Op basis van de beschikbare nominaties ontvangt de gebruiker 

eveneens een indicatieve raming van zowel zijn individuele positie als voor de resterende 

uren van de gasdag. 

 

  

 

164. De vervoersnetbeheerder komt niet tussen tijdens de dag zolang de balancing 

positie van de markt binnen de vooraf bepaalde drempelwaarden van de markt (MT+ en MT-

genoemd) schommelt. Die limietwaarden worden per zone bepaald. Het is belangrijk te 

benadrukken dat het om commerciële grenzen gaat waarbinnen de markt kan bewegen. 

Deze commerciële balancering steunt vanzelfsprekend op een onderliggend operationeel 

mechanisme van fysische balancering. Het beheer van dit mechanisme en van de 

onderliggende fysische assets is een van de kerntaken van de beheerder van het 

vervoersnet. De drempelwaarden die gelden voor het fysisch systeem hoeven in het geheel 

niet samen te vallen met de commerciële drempelwaarden die gelden voor de markt. Ze zijn 

eigen aan de fysische karakteristieken van het vervoersnet maar hangen ook af van de 

specifieke operationele en commerciële omstandigheden van ieder moment zelf. Het beheer 

van de fysische grenzen van het vervoerssysteem behoort tot de knowhow van de 

netbeheerder. De marktpartijen dienen in het geheel geen rekening te houden met de 

fysische grenzen, voor hen gelden uitsluitend de commerciële grenzen. 
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165. De commerciële grenzen variëren op seizoensbasis. De reden hiervoor is het feit 

dat de limieten van wat het vervoerssyteem aankan afhankelijk zijn van de hoogte van de 

belasting van het systeem en van de specifieke operationele kenmerken op elk ogenblik. 

Algemeen en vereenvoudigend geldt dat bij een lage belasting, een voorspelbaar verbruik en 

stabiele aardgasstromen het vervoersnet relatief veel marge heeft om brede commerciële 

grenzen toe te staan. In andere minder gunstige operationele omstandigheden zijn er meer 

beperkingen en dient de commercieel beschikbare marge verengd te worden. Meer specifiek 

wordt de marktlimiet (voor elke zone individueel) bepaald op basis van de piek in onbalans 

op de Belgische markt (totaal aangesloten eindgebruikers op de beschouwde zone, hetzij 

rechtstreeks, hetzij via distributienetwerken) waargenomen over een historische periode van 

de 3 laatste jaren en uitgaande van een profilering over de gasdag van het gas dat het 

transportnet binnenkomt volgens een 102/965 profiel voor de H-zone en een 105/90 profiel 

voor de L-zone (een XX / YY profiel wil zeggen een profilering binnen de gasdag 

overeenkomstig met een ingang van XX% van de dagelijkse hoeveelheid gedeeld door 24 

gedurende de eerste 16 uur van de gasdag en YY% de rest van de gasdag). 

166. Tijdens de gasdag voert Fluxys Belgium, zoals gezegd, geen interventies uit zolang 

de markt balancing positie (dwz de balancing positie voor de totale markt) zich binnen de 

vooraf bepaalde bovenste en onderste markt limietwaarden bevindt. Indien de markt 

balancing positie de bovenste (of onderste) markt limietwaarde overschrijdt, komt Fluxys 

Belgium tussenbeide met een verkoop- (of aankoop-)transactie op de aardgasmarkt 

(commodity) voor de hoeveelheid van de marktoverschot (of tekort). De overschotten, resp 

tekorten worden per netgebruiker verrekend in contanten. De verrekening gebeurt met elke 

netgebruiker die bijdroeg aan de onbalans in verhouding tot zijn individuele bijdrage tot het 

onevenwicht op het moment van de (uur)overschrijding. Er is enkel een tussenkomst van de 

netbeheerder voor de netgebruikers die veroorzaker zijn van resp een overschot of een 

tekort. Voor alle veroorzakers is er een correctie van de individuele positie. De verrekening 

gebeurt op basis van de prijs van de commodity bij de transactie gedaan door Fluxys 

Belgium op de markt, verhoogd met een incentive en desgevallend de eventuele 

conversiekosten (Hgas/Lgas). Het is bijgevolg de werkelijk door de vervoersnetbeheerder 

betaalde transactieprijs, op het ogenblik dat de transactie plaatsgrijpt, die geldt als basis voor 

de verrekening en niet een referentieprijs of referentieindex of een prijs betaald op enig 

ander moment. 
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IX.4 Opvolging van het netevenwicht op het einde van de 
dag (residuele balancing) 

167. Op het einde van iedere gasdag wordt het verschil tussen de totale hoeveelheden 

die in de beschouwde zone zijn binnengekomen en de totale hoeveelheden die door de 

eindklanten van de netgebruikers werden verbruikt of die de beschouwde zone naar een 

aangrenzend vervoersnet verlieten, op nul gesteld. De verrekening gebeurt in contanten en 

is van toepassing op iedere netgebruiker, zowel voor degenen die een overschot hadden (de 

‘helpers’), als voor degenen die een tekort hadden.  

168. Door het invoeren van deze regel heeft de vervoersnetbeheerder bij het ontwerp 

van het model van marktbalancering anticipatief rekening gehouden met de regels die 

afgesproken werden voor marktbalancering binnen de EU (EU verordening Commission 

Regulation (EU) No 312/2014 of 26 March 2014 establishing a Network Code on Gas 

Balancing of Transmission Networks) en die in voege treden op 1 oktober 2015. 

169. Voor de praktische implementatie van de nulstelling op het einde van de gasdag 

wordt een onderscheid gemaakt op basis van de hoogte van het onevenwicht van elke 

individuele netgebruiker. Zoals voor de marktoverschrijding binnen de dag gebeurt de 

verrekening in contanten, waarbij de prijs die gehanteerd wordt een weerspiegeling is van de 

transactieprijs die door de vervoersnetbeheerder werd betaald. Zoals voor de settlements 

binnen de dag is het de werkelijk door de vervoersnetbeheerder betaalde transactieprijs die 

geldt als basis voor de verrekening en niet een referentieprijs of referentieindex. Indien de 

netgebruiker ervoor gezorgd heeft dat de hoeveelheid die hij heeft geïnjecteerd nauw 

aansluit bij de hoeveelheid die hij aan het net heeft onttrokken en zijn marktpositie dus valt 

binnen een smalle band rond de nulwaarde, dan gebeurt de verrekening zonder toeslag 

(incentive). Ligt de eindedagpositie buiten deze band, dan is bovenop de gasprijs een extra 

vergoeding verschuldigd (incentive) die bepaald wordt als een procentuele toeslag. Deze 

toeslag geldt zowel voor de netgebruikers die een overschot hebben als voor dezen die een 

tekort hebben (de netgebruikers met een netto overschot buiten de band ontvangen dus iets 

minder dan de transactieprijs, degenen met een tekort dienen boven op de transactieprijs de 

toeslag te betalen).  

De smalle band waarbinnen de nulstelling gebeurt zonder toeslag wordt de ‘no incentive 

zone’ genoemd (NIZ).  
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IX.5 Elektronisch data platform 

170. Een sleutelelement voor de netgebruikers voor wat betreft de toegang tot het 

aardgasvervoersnet en de daarmee verbonden handelsplaats voor aardgas is informatie. 

Fluxys Belgium stelt een elektronisch dataplatform ter beschikking van de netgebruiker. 

Naast deze data die algemeen toegankelijk zijn voor iedere netgebruiker stelt Fluxys Belgium 

aan netgebruikers die een standaard aardgasvervoerscontract en/of standaard 

aansluitingscontract hebben ondertekend, een reeks van gepersonaliseerde data ter 

beschikking: uurgegevens inzake toevoer en afname van aardgas, druk, calorische waarde 

van het aardgas, toewijzingsdata, individuele positie mbt het netevenwicht waarbij rekening 

wordt gehouden met de door de netgebruiker verhandelde hoeveelheden aardgas op de 

handelsplaats, een indicatieve voorspelling van zijn balanceringspositie tot eind van de dag, 

de evenwichtspositie van het vervoersnet en indicatieve voorspelling tot eind van de dag 

ervan, prijsinformatie inzake aankoop en/of verkoop van aardgas van Fluxys Belgium ter 

garantie van het netevenwicht en data nodig voor het verifiëren van de door Fluxys Belgium 

toegestuurde fakturen. Het elektronisch platform is op eenvoudige wijze toegankelijk en geeft 

de netgebruiker de mogelijkheid om eveneens vervoersdiensten te reserveren. De 

bevrachter/leverancier kan via deze weg 24h op 24h, 7 dagen op 7, vervoersdiensten 

reserveren wat hem de mogelijkheid biedt om o.a. door de reservatie van korte termijn 

vervoersdiensten, snel en flexibel in te spelen op de marktopportuniteiten, de noden van zijn 

eindafnemers en zijn eigen noden inzake netevenwicht 

IX.6 Systeem van marktbalancing van Fluxys Belgium: 
performantie voor de H-gas markt 

171. Op bijgevoegde grafieken is het verloop van de marktpositie aangegeven, alsook 

van de marktdrempels voor de periode 1 januari 2014 – 31 december 2014, en dit voor de H-

gas zone en de L-gas zone afzonderlijk. Onderstaande grafiek geldt voor de H-gas zone. 
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172. Op de grafiek stellen we vast dat de markt er goed in slaagt binnen de vooraf 

bepaalde marktdrempels te blijven.  

173. Hieruit kunnen we de volgende voorlopige conclusies trekken: 

1) Het systeem, zoals het werd ontworpen en geïmplementeerd en waarbij de 

verantwoordelijkheid voor het marktevenwicht gelegd wordt bij de gebruikers, 

biedt voldoende flexibiliteit om de netgebruikers toe te laten hun commerciële 

activiteiten te ontwikkelen en hun verplichtingen na te komen tov de 

vervoersnetbeheerder. Het model op zichzelf is dus bruikbaar. 

2) De netgebruikers van hun kant slagen er goed in hun activiteiten te ontwikkelen 

zonder de commerciële grenzen te overschrijden. Uit de vaststelling dat er 

slechts enkele overschrijdingen geweest zijn in de beschouwde periode en het 

feit dat gedurende het grootste deel van de tijd de dagpositie van de markt vrij 
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ver verwijderd blijft van de commerciële grens kan afgeleid worden dat de 

netgebruikers de verantwoordelijkheid die hun is toevertrouwd ter harte nemen 

en het systeem doen functioneren. 

3) De commerciële grenzen die door de netbeheerder vastgelegd werden, lijken 

voldoende ruim bemeten om marktpartijen toe te staan hun activiteiten te 

ontwikkelen. Hieraan dient absoluut toegevoegd te worden dat het vastleggen 

van grenzen op marktniveau voor kleine spelers een drastische verbetering 

inhoudt tov het oude balancing model dat gebaseerd was op individuele 

drempels, afhankelijk van de hoogte van de individueel gecontracteerde 

diensten. Kleine spelers hebben dankzij de marktgrenzen veel meer 

mogelijkheden om hun relatieve positie te laten schommelen binnen de dag. 

4) Uit het verloop van de marktpositie kunnen we eveneens afleiden dat de markt 

als zodanig binnen de gestelde commerciële grenzen voldoende mogelijkheid 

biedt om de behoeften van individuele marktpartijen te voldoen. De markt vervult 

haar functie als mogelijke bevoorradingsbron en biedt voldoende liquiditeit.  

5) Tijdens de zomermaanden, wanneer het verbruik laag is en de netbeheerder 

ruimere commerciële marges kan toestaan, schommelt de marktpositie 

gemiddeld dichter bij de nulwaarde dan tijdens de wintermaanden. De relatieve 

beschikbare marge voor de individuele netgebruikers wordt dus groter.  

IX.7 Specifieke analyse van de performantie van het 
model voor de H-gas markt 

174. Uit gegevens die de CREG ontvangen heeft van Fluxys Belgium kan afgeleid 

worden dat in 2014 in totaal 6 overschrijdingen van de marktdrempels hebben 

plaatsgevonden. In 5 van deze gevallen ging het om een markttekort (dat aanleiding gaf tot 

de aankoop van gas door de netbeheerder), in 1 geval was er een marktoverschot (dat de 

netbeheerder verplichtte tot de verkoop van gas). 

175. Het maximale markttekort deed zich voor op 20 november 2014 voor een totale 

hoeveelheid van 5,894 GWh gas aangekocht door de netbeheerder aan een prijs van 

25,75 €/MWh. Ter vergelijking: de TTF D+1 OTC-prijs lag voor dezelfde dag op 22,89 

€/MWh.  
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176. Het maximale marktoverschot heeft plaatsgevonden op 24 december 2014 voor een 

totale verkoop van 1,2 GWh aan een prijs van 19,5 €/MWh. Ter vergelijking: de TTF D+1 

OTC-prijs lag voor dezelfde dag op 21,95 €/MWh. 

177. De transacties door de netbeheerder hadden dus in het geheel geen verstorend 

effect op de markt en gaven geen aanleiding tot sterk afwijkende prijzen: ook in de 

omstandigheden waarin de netbeheerder moest ingrijpen om de positie van de markt te 

corrigeren waren voldoende tegenpartijen beschikbaar om de transactie aan marktconforme 

omstandigheden te laten gebeuren. 

IX.8 Prestaties van het model voor de L-gas markt 

178. Hogerstaande conclusies gelden in grote lijnen eveneens voor de L-gas markt. Ook 

voor L-gas blijkt uit bijgevoegde grafiek dat de markt zeer goed in staat was de vooraf 

opgelegde marktdrempels na te leven. Deze vaststelling is niet evident tegen het licht dat er 

slechts één producent is voor L-gas en er slechts één interconnectiepunt is waarlangs het L-

gas fysisch kan ingevoerd worden. 

1) Voor de L-gas zone gelden wel andere marktdrempels die naast de genoemde 

beperkingen rekening houden met de kleinere omvang van de markt (zowel qua 

volume als qua geografische uitgestrektheid) en met de beperkte eigen 

operationele middelen van de netbeheerder voor dit deel van de markt. De 

operationele middelen blijven beperkt tot de compressiestations van Poppel en 

Winksele.  

2) Het fenomeen dat de marktbehoeften tijdens de zomermaanden relatief 

beperkter zijn, terwijl de commerciële drempels in deze periode juist verruimd 

kunnen worden is veel nadrukkelijker merkbaar voor de L-gas markt. Dit is 

ongetwijfeld gekoppeld aan het grote belang van de afnemers op het 

distributienet in het geheel van de L-gas markt. De afnemers op het distributienet 

zijn overwegend SLP klanten, waarvan het verbruik zeer sterk 

temperatuursafhankelijk is en waarvan de voorspelbaarheid zeer goed is.  
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IX.9 Besluit: het Entry/Exit vervoersmodel met 
marktgebaseerde balancing ondersteunt een goede 
marktwerking 

179. Meer dan een jaar na de invoering van het Entry/Exit vervoersmodel met 

marktgebaseerde balancing blijkt dat het vervoersmodel behoorlijk functioneert tot algemene 

tevredenheid van de markt. De goede werking blijkt onder meer uit het geringe aantal 

overschrijdingen binnen de dag (‘within day’) van de marktdrempels, zowel voor H-gas als 

voor L-gas. Wanneer de netbeheerder moet ingrijpen, dan kan dit zonder dat dit aanleiding 

geeft tot buitensporige prijzen voor het aangekochte of verkochte gas. 

X. Uitgebreide samenvatting 

X.1 Gasbevoorrading  

Ongeveer 75 % (120 TWh) van de aardgasbehoefte van de Belgische markt (160 TWh) werd 

in 2014 verzekerd door langetermijnbevoorradingen. Het aandeel van de 

langetermijncontracten bij de bevoorrading van de markt is dus vrij stabiel gebleven. 

In 2014 waren de groepen ENI, GDF Suez en EDF Luminus de belangrijkste spelers op de 

invoermarkt. Samen vertegenwoordigden ze immers meer dan twee derde van de markt. De 

grootste spelers zagen hun marktaandeel de voorbije jaren progressief dalen. De 

respectievelijke aankopen op lange termijn en op de beurzen blijven relatief stabiel. 

Uit de contracten en de gegevens van de aardgasondernemingen blijkt dat de 

langetermijncontracten steeds vaker worden geïndexeerd op basis van de gasbeurzen en 

steeds minder op basis van de aardoliebeurzen. Er zijn in hoofdzaak drie types indexeringen: 

een aardolie-indexering, een gasindexering en een steenkoolindexering. 

In 2014 werden de prijzen van de langetermijncontracten als volgt geïndexeerd: 

 33% van de langetermijncontracten werd geïndexeerd op basis van de aardolie-

indexen (Brent, HFO, GOL). 
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 57% van de volumes van de contracten evolueerden in functie van de gasnoteringen. 

Dit type indexeringen wordt de norm. 

 Voor 10% van de volumes werd het tarief vastgesteld op basis van de steenkoolprijs. 

Het gaat om contracten die oorspronkelijk werden gesloten met het oog op de 

bevoorrading van sommige elektriciteitscentrales 

We merken bovendien op dat een gedeelte van deze langetermijncontracten werden 

geïndexeerd op basis van een gemengde aardolie- en gasnotering. De hierboven vermelde 

percentages houden rekening met de respectievelijke aandelen van elke indexering in de 

verschillende contracten. 

X.2 Uitwisseling van gas  

In 2014 werd 25 % (40 TWh) van de behoefte van de Belgische markt aangekocht op de 

beurzen.  

Drie vierde van de bedoelde volumes werd aangekocht via een Zeebrugge-notering, bijna 20 

% via een TTF-notering (Nederland) en minder dan 5 % op de PEG Nord (Frankrijk). 

De aankopen op de beurzen gebeuren voornamelijk via onderhandse transacties, over-the-

counter of OTC genoemd.  

Er wordt voor het eerst vastgesteld dat de prijzen op de beurzen hoger zijn dan de prijzen 

verkregen via langetermijncontracten. De gemiddelde aankoopprijs van de 

kortetermijnaankopen in België bedroeg in 2014 23,9 €/MWh, dit is 0,9 €/MWh meer dan de 

prijs van de langetermijncontracten voor alle indexeringen samen.  

X.3 Gasverbruik 

Over de periode 2006 – 2014 daalt het aardgasverbruik licht. In 2014 bedroeg het totale 

aardgasverbruik6 160,4 TWh, wat een aanzienlijke daling is van 12,5 % ten opzichte van het 

verbruik in 2013 (183,2 TWh). Deze daling is het resultaat van een vermindering van de 

                                                

6 Hieromtrent dient te worden gemeld dat de evaluatie berust op cijfers in verband met de shipping-

activiteiten op het vervoersnet zoals ze werden meegedeeld door de vervoersnetbeheerder.  
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gasconsumptie in alle verbruikerssegmenten. Er was een aanzienlijk lager verbruik van de 

eindafnemers aangesloten op de distributienetten (- 18,7 %), een sterke daling van het 

verbruik voor de productie van elektriciteit (eventueel in combinatie met de productie van 

warmte) (-6,7 %) en een beperkte daling van het verbruik van de industriële afnemers (-

 3,8 %). 

Algemeen stelt men over de beschouwde periode een licht dalend verbruik op de 

distributienetten en voor de industriële afnemers vast, en na een stijging tot 2009 een 

scherpe daling van de afname voor elektriciteitsproductie. Het aandeel van beide 

gaskwaliteiten (H-gas en L-gas) lijkt redelijk stabiel. 

Wat het aantal deelnemende partijen betreft, komt de openstelling van de markt pas echt van 

de grond in 2009, het jaar waarop ook in de L-gas markt buiten de incumbents (Eni en 

GDF Suez) bijkomende spelers activiteiten opstarten. Sindsdien is er een gestage, 

onafgebroken toename van het aantal deelnemende marktpartijen. In 2014 waren 22 

netgebruikers actief op de Belgische vervoersmarkt voor de bevoorrading van Belgische 

klanten. 

Tot en met 2012 was Eni (dat de opvolger is van oorspronkelijke monopolist Distrigas) 

marktleider op de vervoersmarkt. In 2013 moest Eni deze plaats afstaan aan GDF Suez. De 

top 3 van de leveringsondernemingen blijft in 2014 ongewijzigd, evenals hun respectieve 

plaats. GdF Suez behoudt de eerste plaats met een marktaandeel van 30,8 %. 

Eni gas & power bezet de tweede plaats met 28,9 %. EDF Luminus heeft 9,6 %. Statoil 

bekleedt de vierde plaats met 6,6 %. Wingas realiseert een volumegroei tot 5,7 %. In 2014 

zijn er voor het eerst 5 partijen met een marktaandeel hoger dan 5 %. 

De top 3 heeft samen een marktaandeel dat voor het eerst nipt onder 70 % ligt, namelijk 

69,4 %. Daarnaast kunnen we vaststellen dat de HHI-index nog steeds 2000 bedraagt, wat 

er op wijst dat de benutting van het vervoersnet voor de bevoorrading van Belgische klanten 

ook in 2014 nog sterk geconcentreerd blijft. Sterke concentratie betekent echter niet dat er 

geen sprake zou zijn van concurrentie tussen shippers die wedijveren voor marktaandeel. 

Niet minder dan 12 partijen hebben een marktaandeel van minder dan 1%. Nog 

merkwaardiger is dat hun gecumuleerd marktaandeel slechts 3% bedraagt. 
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X.4 Marktintegratie 

De Belgische aardgasmarkt (160,4 TWh in 2014) vertegenwoordigt samen met de 

aanliggende aardgasmarkten (2.559 TWh in 2014) ongeveer 58% van het Europees 

aardgasverbruik (EU-28: 4.418 TWh). Via Nederland worden steeds meer belangrijke 

aardgastransacties naar België verzekerd: van 109 TWh in 2011 tot 189 TWh in 2013 en 158 

TWh in 2014. België is een belangrijke aardgasmarkt waarlangs vooral Frankrijk zich 

bevoorraadt. De netto aardgastransacties naar Frankrijk bedragen 198 TWh in 2014 ofwel 

ongeveer 47% van de Franse aardgasbehoeften. De aardgastransacties met Duitsland 

kennen in de periode 2011-2014 een snelle omschakeling van exitstroom naar Duitsland 

naar een entrystroom naar België (netto entrystroom van 4 TWh in 2013 gevolgd door een 

exitstroom van 7 TWh in 2014). Het Groothertogdom Luxemburg wordt voor ongeveer 47 % 

bevoorraad via de Belgische aardgasmarkt. De netto entrystroom uit het Verenigd Koninkrijk 

bedroeg nog 97 TWh in 2011 om vervolgens om te slaan in een netto exitstroom naar de 

Britse markt voor een volume van 8 TWh in 2013. In 2014 was er daarentegen opnieuw een 

aanzienlijke netto entrystroom vanuit het Verenigd Koninkrijk van 44 TWh.  

De Belgische aardgasmarkt beschikt over een vervoersnetwerk dat voldoende 

vervoerscapaciteit aanbiedt voor grensoverschrijdende aardgastransacties in beide 

richtingen. Deze situatie zonder contractuele congestie op het vervoersnetwerk bevordert de 

integratie met de aanliggende marktplaatsen (Nederlandse TTF, Duitse Gaspool en NCG, 

Franse PEG Nord en Britse NBP). Gemiddeld ligt de groothandelsprijs van aardgas (day-

ahead) in de periode 2011-2014 op 24,05 EUR/MWh. Hiermee ligt de Belgische 

groothandelsprijs gemiddeld 0,13 EUR/MWh lager dan in de aanliggende marktplaatsen. De 

prijsbewegingen in België volgen het prijsverloop van aardgas in de aanliggende 

marktplaatsen en vooral de groothandelsprijzen in Nederland (correlatie van +0,99). Naast 

marktintegratie is er ook prijsconvergentie bereikt tussen het ZTP-marktgebied en de 

aanliggende marktgebieden. De prijzen zijn niet alleen gecorreleerd, maar de prijsverschillen 

zijn ook miniem geworden en weerspiegelen zelfs geen transactiekosten meer. Deze 

vaststelling wijst op een zeer mature marktarbitrage in de aardgashandel en een hoge mate 

van concurrentie en economische efficiëntie. In Noordwest-Europa is er sprake van een 

geïntegreerde groothandelsmarkt (day ahead) voor aardgas met een convergerende 

aardgasprijs.  

L-gas wordt in Nederland aangekocht voor zowel de Belgische markt als voor verdere 

transacties naar de Franse L-gasmarkt. De L-gastransacties vanuit het Nederlands 
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marktgebied TTF naar het Belgisch marktgebied ZTP bedragen 98,38 TWh in 2011 en 

stijgen tot 103,68 TWh in 2012 om vervolgens 104,47 TWh te bereiken in 2013. Gevolgd 

door een daling in 2014 tot 86,26 TWh, voornamelijk als gevolg van de zachte temperaturen. 

De zachte temperaturen hebben de aardgasvraag in 2014 gevoelig doen dalen wat betreft 

de distributienetten, namelijk een daling met 18,7%. De verwarmingsbehoeften lagen in 2014 

28% lager dan in 2013. Het gedeelte dat hiervan wordt verhandeld naar het Franse 

marktgebied PEG Nord bedraagt 48,68 TWh in 2011 en stijgt tot 51,86 TWh in 2012 om 

vervolgens licht te dalen tot 50,7 TWh in 2013 en 42,11 TWh in 2014. 

X.5 LNG 

De evolutie van de LNG-activiteiten in Zeebrugge kan in de volgende tabel samengevat 

worden: 

 

 LNG 

Unloading 

Vessel 

LNG 

Unloaded 

Quantity 

(GWh) 

LNG 

Loading 

Vessel 

LNG 

Loaded 

Quantity 

(GWh) 

LNG 

Trucks 

LNG 

Truck 

Loaded 

Quantity 

(GWh) 

Send 

Out 

(GWh) 

2007 26 24228 0 0 386 106 22420 

2008 37 33845 0 0 594 164 36241 

2009 78 73406 4 3749 556 154 71371 

2010 71 69816 6 4996 364 101 64686 

2011 70 67323 10 8650 65 15 59392 

2012 46 44112 25 20102 316 71 25026 

2013 37 33809 21 16888 819 205 16446 

2014 34 30881 19 16677 1668 444 13253 

 

Na een opbouwfase tussen 2007 en 2008 merkt men dat het aantal LNG-tankers die in 

Zeebrugge komen aanmeren sinds 2009 continu aan het dalen is.  

Daarbovenop zijn er meer en meer LNG-tankers die LNG komen laden.  
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Het gevolg daarvan is dat er minder gas in het Fluxys-net wordt gezonden. De vraag naar 

LNG is in ieder geval bijzonder hoog in Aziatische markten. De bevrachters die over LNG 

beschikken kunnen ofwel zelf het LNG naar Azië op hun eigen boten opsturen ofwel het LNG 

aan derde partijen in Zeebrugge verkopen. In geval dat ze het LNG in Zeebrugge kopen, 

kunnen ze met hun eigen boten in Zeebrugge aankomen om te laden en naar Azië te gaan. 

Wat de truckloadingactiviteit betreft, is er meer volatiliteit. Toch merkt men dat het aantal 

LNG-trucks die in Zeebrugge komen laden sinds 2011 aan het stijgen is en in 2014 zeer 

sterk is gestegen. Dit heeft te maken met lokale marktbehoeften in Europa waar er meer en 

meer projecten zijn in verband met small scale LNG.  

X.6 Stockage 

Er is in België slechts één installatie voor de opslag van aardgas, namelijk de ondergrondse 

opslaginstallatie te Loenhout. In 2014 kon het beschikbaar volume, door het aanbieden van 

een dienst die toeliet trager gas te injecteren en uit te zenden, verhoogd worden tot ca 

770 Mm³(n).  

Bij de openstelling van de energiemarkt werd op 15 april 2004 een opslagmodel ingevoerd in 

overeenstemming met de principes van derdentoegangsdiensten. De gaswet voorzag dat de 

capaciteiten van de opslaginstallaties bij voorrang moesten toegewezen worden aan de 

houders van een leveringsvergunning die de gasdistributie-installaties bevoorraden 

(prioriteitsregel) in verhouding tot de door hen onderschreven capaciteit op de 

ontvangstations (GOS).  

De verdere vrijmaking van de markt na de goedkeuring van het derde wetgevend pakket in 

2009 en de opkomst in NW-Europa van marktplaatsen waar aardgas vrij kon verhandeld 

worden had tot gevolg dat nieuwe flexibiliteitsbronnen, waaronder beurzen met Within-Day 

handel, beschikbaar kwamen voor de marktspelers, zodat de markt niet langer afhankelijk 

was van toegang tot opslaginstallaties om aan de vereisten van netevenwicht te voldoen. 

Een nieuw model voor de toewijzing van opslagdiensten was daarom nodig. Openstellen van 

de opslagdiensten voor alle categorieën van netgebruikers, uitbreiding van het 

dienstenaanbod (naast jaardiensten ook diensten op lange en middellange termijn) en 

toewijzing van de diensten via marktconforme toewijzingsmethoden waren de 

uitgangspunten van het nieuwe model. Er werden vaste hoeveelheden voorzien voor de 
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respectieve diensttijden. Alle capaciteit werd gecommercialiseerd via SBU (Standard 

Bundled Units).  

De laatste jaren stelt men vast dat de winter-zomer spread kleiner geworden is, waardoor 

voor netgebruikers de opslag van aardgas commercieel minder aantrekkelijk is. Voor het 

opslagseizoen 2013 – 2014 kon de jaarlijkse opslagcapaciteit niet volledig toegewezen 

worden. Dit leidde tot bijkomende aanpassingen in het opslagmodel: de integratie van de 

middellangetermijnopslagdiensten in de langetermijndiensten en de versoepeling van de 

wijze waarop de capaciteit wordt aangeboden aan de markt (‘fast cycle’ opslagcapaciteit, 

uitbreiding van de commerciële mogelijkheden via additionele diensten).  

Door het milde winterweer werd de voorraad gas in opslag in het seizoen 2013/2014 slechts 

beperkt gebruikt voor het dekken van de aardgasvraag, waardoor de voorraad GIS op het 

einde van het winterseizoen nog bijzonder hoog was. Als gevolg van de zeer lage 

aardgasprijs tijdens de zomer van 2014 was de vullingsgraad op het einde toch nog 93%.  

Op dit ogenblik zijn nagenoeg geen jaarlijkse opslagdiensten gecontracteerd voor het 

seizoen 2015/2016. De reservaties blijven beperkt tot de onderschrijvingen op lange en 

middellange termijn. 

X.7 Balancing 

Het nieuw Entry/Exit vervoersmodel met marktgebaseerde balancing dat op 1 oktober 2012 

door Fluxys Belgium werd ingevoerd is op basis van de eerste analyses voldoende 

doordacht en onderbouwd om aan de marktpartijen toe te laten hun commerciële activiteiten 

op een succesvolle wijze uit te oefenen. 

Het nieuwe model betekent zonder meer een meerwaarde voor de netgebruikers die niet 

meer gebonden zijn aan individuele drempels maar volop kunnen gebruikmaken van de 

volledige systeemflexibiliteit zoals deze wordt aangeboden via de commerciële grenzen. De 

verbetering geldt a fortiori voor de kleine marktspelers die slechts over een kleine portfolio 

beschikken: waar vroeger hun flexibiliteit gekoppeld was aan de omvang van de eigen 

portefeuille, kunnen zij nu volop gebruik maken van de flexibiliteit van de volledige markt. 

Het model voorziet aparte balancing zones voor H-gas en L-gas. Uit de geobserveerde 

onevenwichten, zowel tijdens de dag als op het einde van de dag, kan afgeleid worden dat 

commerciële balancing mogelijk is met een aanvaardbare maximumprijs. De vaststelling van 
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vorig jaar dat het systeem robuust is en betrouwbaar en commercieel voordeel biedt voor de 

netgebruikers, geldt onverminderd voor 2014.  

Hierbij lijkt het niet aangewezen fundamenteel in te grijpen, noch in de bouwstenen van het 

model, noch in de setting van de parameters die worden gehanteerd om de commerciële 

grenzen te bepalen.  

XI. Conclusies 

De studie rond de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor 

aardgas toont dat de marktwerking in 2014 verder verbetert. De prijsevolutie is ook meer 

marktgebaseerd. De markante punten uit de studie zijn de volgende : 

Men stelt vast dat in 2014 75 % van de aardgasbehoefte van de Belgische markt (160 TWh) 

werd verzekerd door langetermijnbevoorradingen en 25% werd aangekocht op de beurzen.  

Met betrekking tot prijsindexatie, evolueerde 57% van de volumes van de 

langetermijncontracten in functie van de gasnoteringen. Dit type indexeringen wordt de norm. 

Men merkt dat de top 3 van de leveringsondernemingen (Engie, Eni gas & power en EDF 

Luminus) voor het eerst samen een marktaandeel hebben dat nipt onder 70 % ligt. De 

bevoorrading van Belgische klanten blijft ook in 2014 sterk geconcentreerd. 

Wat de interconnecties betreft, beschikt de Belgische aardgasmarkt over een 

vervoersnetwerk dat - zonder contractuele congestie voor grensoverschrijdende 

aardgastransacties in beide richtingen – de integratie met de aanliggende marktplaatsen 

bevordert. Het resultaat is dat de groothandelsprijs van aardgas (day-ahead) in de periode 

2011-2014 gemiddeld 0,13 EUR/MWh lager ligt dan in de aanliggende marktplaatsen. 

Langs een andere kant, in Noordwest-Europa is er sprake van een geïntegreerde 

groothandelsmarkt (day ahead) voor aardgas met prijsverschillen die miniem geworden zijn. 

Dit wijst op een zeer mature marktarbitrage in de aardgashandel,  een gezonde concurrentie 

en een hoge mate van economische efficiëntie. 
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In de toekomst zal de CREG verder blijven inzetten op een betere marktintegratie met de 

buurlanden, opdat de Belgische consument kan blijven genieten van de goede concurrentie 

en de economische efficiëntie in de Noordwest Europese regio. 
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