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STUDIE 

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

heeft de huidige studie ondernomen zodat ze een actueel beeld kan verkrijgen over de 

toestand van de gashub in Zeebrugge en zodat ze de prioritaire maatregelen kan 

identificeren die nodig zijn om de verdere ontwikkeling van dit gashandelplatform te 

stimuleren. 

Een analyse van de huidige situatie in de Belgische gassector valt ontegensprekelijk onder 

de bevoegdheid van de CREG en dit meer bepaald op grond van artikel 15/14, § 2, tweede 

lid, 2°, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en 

andere door middel van leidingen (hierna: de gaswet), dat stelt dat de CREG op eigen 

initiatief onderzoeken en studies kan uit te voeren in verband met de aardgasmarkt. 

Op 8 januari 20041 heeft de CREG voor de eerste maal het onderwerp van de onderhavige 

studie naar voor gebracht. In de betrokken beslissing vraagt de CREG aan de N.V. FLUXYS 

te onderzoeken in welke mate de overbrenging van aardgas tussen de LNG-terminal, de 

Interconnector-terminal, de Zeepipe-terminal, de vTn-pijpleiding en het vervoersnet voor  

H-gas zonder capaciteitsboeking zou kunnen gebeuren, met als enige beperkingen dat het 

gas beantwoordt aan de kwaliteiten die nodig zijn voor de gevraagde overbrenging en dat er 

volgens de gebruikelijke regels genomineerd wordt. Deze vraag werd herhaald in de 

beslissingen van 3 juni 20042 en van 20 december 20043. 

De voorliggende studie vindt haar oorsprong in het voorstel (F)040923-CREG-360 van de 

CREG van ‘indicatief plan van bevoorrading in aardgas’ van 23 september 2004. Hierin 

kondigt de CREG aan de haalbaarheid te onderzoeken van een ‘notional balancing point’ 

waarbij volgende elementen aan de orde komen: i) de interactie tussen de hub en een 

nationale pool, ii) de interoperabiliteit van H-gaskwaliteiten en gasmenging, iii) de gevolgen 

van een eventuele verschillende behandeling van doorvoer en binnenlands vervoer, iv) de 

LNG-handel op de hub van Zeebrugge en v) het commercieel beleid voor de bevordering 

van de liquiditeit. 
                                                 
1 Beslissing (B)040108-CDC-244 over de vraag tot goedkeuring van de belangrijkste voorwaarden 
voor de toegang tot het vervoersnet van de N.V. FLUXYS, Hoofdstuk Algemene opmerkingen pagina 
10, paragraaf 12. 
2 (B)040603-CDC-244/2 over de vraag tot goedkeuring van de aangepaste belangrijkste voorwaarden 
voor de toegang tot het vervoersnet van de N.V. FLUXYS, Hoofdstuk Algemene opmerkingen, pagina 
13, paragraaf 18. 
3 (B)041220-CDC- 244/3 over de vraag tot goedkeuring van de belangrijkste voorwaarden voor de 
toegang tot het vervoersnet van de N.V. FLUXYS, Hoofdstuk Algemene opmerkingen, pagina 15, 
paragraaf 20. 
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Het voorliggende resultaat van dit onderzoek is gebaseerd op een analyse van het bureau 

ILEX Energy Consulting Limited, waarvan de CREG een definitieve versie mocht ontvangen 

op 28 november 2005.  

Ondertussen heeft de CREG in het kader van de liberalisering van de Belgische 

aardgasmarkt tussen mei en juli 2005 een openbare raadpleging van de marktspelers 

georganiseerd. Deze raadpleging, waaraan 28 ondernemingen hebben deelgenomen, had 

tot doel te achterhalen wat de betrokken partijen denken over de werking van de 

aardgasmarkt in België en wat hun belangrijkste verwachtingen zijn. In het eindverslag4 

staan bedenkingen vermeld die in deze studie ter controle van de bevindingen van 

ILEX Energy Consulting Limited worden meegenomen. 

De studie is onderverdeeld in 4 hoofdstukken. De definiëring van de hub en haar betekenis 

voor de geliberaliseerde aardgasmarkt leidt deze studie in. Daarna worden de structuur en 

de activiteiten van de hub van Zeebrugge als handelsmarkt besproken. Factoren die voor 

verbetering vatbaar zijn, worden geïdentificeerd via de bespreking van de liquiditeit op deze 

markt, zoals dit door de internationale consultant in opdracht van de CREG werd uitgewerkt. 

In het laatste hoofdstuk schuift de CREG voor elk van de prioritaire knelpunten een oplossing 

naar voor en wordt duidelijk gemaakt hoe ze als regulator de uitwerking van deze 

oplossingen zal opvolgen. 

Tijdens zijn vergadering van 19 juli 2006 gaf de Algemene Raad van de CREG een advies 

over deze studie, dat in bijlage wordt gevoegd. Tengevolge dat advies heeft het 

Directiecomité de paragrafen 97 tot en met 99 en 133 aangepast, zodat de studie ook kon 

worden goedgekeurd door de Algemene Raad. 

Deze studie werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd tijdens zijn 

vergadering van 19 juli 2006. 

 

                                                 
4 http://www.creg.be/pdf/Opinions/2005/GT112005/GSD-051110-rapportdeconsultationv6-NL.pdf. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

1. De hub vormt een onontbeerlijke ondersteunend kader voor de gasbeurs, 

aangezien het op de gasmarkt noodzakelijk is te specificeren op welke plaats het 

uitgewisselde gas zal ter beschikking gesteld worden. 

2. Opgestart in 1999 is de hub van Zeebrugge vele keren aangepast. Doch, door de 

recente ontwikkelingen op de Europese aardgasmarkt die zich in sneltempo aankondigen en 

de verdere uitbouw van de installaties in Zeebrugge, dient ook de hub van Zeebrugge verder 

ontwikkeld te worden indien zij haar positie als Europees handelsplatform wil behouden.  

3. Marktliquiditeit (of liquiditeit) is een maatstaf voor de performantie van een 

handelsmarkt. Om een perfecte liquide markt te ontwikkelen moeten de volgende 

voorwaarden allen vervuld zijn: 

a. een breed en verscheiden aantal kopers en verkopers die een nood hebben om 

handel te drijven met andere marktdeelnemers; 

b. alle verhandelde producten zijn onderling verwisselbaar zodanig dat geen enkel 

bedrijf de markt kan monopoliseren voor een bepaald aangeboden product; 

c. de bedrijven zijn vrij om op (van) de markt te komen (gaan); 

d. de marktinformatie is transparant en vrij toegankelijk voor iedereen. 

De studie concludeert dat deze voorwaarden tot op zeker punt vervuld zijn. Sommige 

belangrijke initiatieven zijn echter nog zeer recent, zoals de verhandeling van gas op 

Zeebrugge via de APX-beurs. Vele benodigde data zijn nog niet voorhanden. Zelfs als er nog 

veel ruimte is voor verbetering, moet hier erkend worden dat belangrijk werk verricht is door 

de N.V. HUBERATOR en meer recentelijk door APX.  

4. De indicatoren, met als voornaamste het verschil tussen de bied- en laatprijs en de 

diepte van de markt, die gebruikt worden om liquiditeit te meten op volwassen 

handelsmarkten zijn zowat dezelfde voor elektriciteit, gas en financiële markten. 

Kwantificering van deze indicatoren leert dat de hub van Zeebrugge nog niet als een 

volwassen markt kan bestempeld worden.  
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5. Deze studie brengt een aantal factoren aan het licht die duidelijk de vrije handel in 

en rond de hub afremmen. Deze zijn: 

a. de moeilijke bereikbaarheid van de hub en de toegang tot de capaciteit die naar de 

hub leidt; 

b. de beperkingen betreffende gaskwaliteit; 

c. de link van de lange termijncontracten aan oliegeïndexeerde prijzen; 

d. de marktmacht van de N.V. DISTRIGAS; 

e. het risico op onderbrekingen vanwege de beperkte fysische opslagcapaciteit; 

f. de arbitragemogelijkheden die enkel op de handel in het Verenigd Koninkrijk zijn 

afgesteld;  

g. de organisatie en beschikbaarheid van marktinformatie. 

6. Het oordeel van de markt dat de hub van Zeebrugge beschouwd wordt als de 

meest liquide hub binnen Europa, na het NBP in het Verenigd Koninkrijk, geeft alvast aan dat 

de fundamenten aanwezig zijn om van Zeebrugge een referentie-hub te maken. Gegeven 

het feit dat verschillende nieuwe hubs binnen Europa nu al opgericht worden, zal de hub van 

Zeebrugge verder dienen ontwikkeld te worden om zijn positie te handhaven. Hiertoe dient 

het maximale gehaald te worden uit zijn ideale geografische locatie en de beschikbaarheid 

van gas uit verscheidene bevoorradingsbronnen. Wil men deze kans voor Zeebrugge niet 

verliezen, dan dringen zich structurele maatregelen op die de beperkende factoren opheffen 

of compenseren.  

7. Om de liquiditeit te verbeteren en de ontwikkeling van de hub in de toekomst te 

ondersteunen: 

a. wordt de overheid aanbevolen een aanpassing van de gaswet door te voeren opdat 

een regulering van de aardgasbeurs er zou kunnen voor zorgen dat het platform 

waarop marktspelers gasblokken verhandelen, voldoende garanties biedt voor de 

betrouwbaarheid, de transparantie, de efficiëntie en de goede werking van de handel; 

b. wordt de N.V. FLUXYS gevraagd de toegang tot de hub te verhogen door: 

i. een gescheiden vervoerssysteem voor de regio Zeebrugge5 te creëren via een 

wijziging van haar belangrijkste voorwaarden in overeenstemming met artikel 10 

van koninklijk besluit van 4 april 2003 betreffende de gedragscode inzake 

                                                 
5 Met entrypunten IZT, ZPT, LNG-terminal, en OKS, en exitpunten IZT en OKS.  
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toegang tot de vervoersnetten voor aardgas (hierna: de gedragscode), na 

goedkeuring ervan door de CREG en via door de CREG goedgekeurde 

gereglementeerde tarieven; 

ii. de uitwerking en de publicatie onder toezicht van de CREG van de regels van 

toepassing op de grote toegangswegen van en naar de regio Zeebrugge, die 

overeenkomstig werden vastgelegd in de Verordening (EG) nr. 1775/2005 van het 

Europees Parlement en de Raad van 28 september 2005 betreffende de 

voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten (hierna; Verordening 

1775/2005); 

c. wordt onder toezicht van de betrokken regulatoren de uitvoering voorgesteld van een 

technisch-economische studie om te komen tot een algemeen aanvaarde oplossing 

van kwaliteitsconversie waarbij de verhandeling van aardgas op de hub volgens de 

Belgische kwaliteitspecificaties wordt gestandaardiseerd en waarbij de Britse markt 

de garantie krijgt dat het gas vanuit Zeebrugge naar Engeland kan stromen; 

d. komt het de N.V. FLUXYS als netbeheerder toe invulling te geven aan de bestaande 

back-up/backdown diensten als gereguleerde dienst en wordt zij tevens aangespoord 

om korte termijnflexibiliteitsdiensten toegankelijk voor spelers op de hub aan te 

bieden om de ‘firmness’ van de handel binnen het gescheiden vervoerssysteem van 

de regio Zeebrugge te ondersteunen; 

e. worden de N.V. HUBERATOR en de N.V FLUXYS gevraagd de publicatie van 

openbare en transparante informatie af te stellen op de behoeften van de bevrachters 

voor de verhandeling van aardgas in de regio Zeebrugge. 

8. De verwezenlijking van de bovenstaande suggesties is volgens de CREG 

noodzakelijk om de hub te stroomlijnen tot een volwaardig liquide handelscentrum voor de 

West-Europese aardgasmarkt. Niet enkel de beurstransacties maar ook de bilaterale handel 

dienen ondersteund te worden door de vereiste diensten opdat bevrachters en handelaars 

flexibel maar zeker hun taken zouden kunnen uitvoeren.  

9. Ter ondersteuning van haar beleid, richt de CREG een consultatieplatform op. In 

deze groep zullen categorieën zoals de systeembeheerders, de bevrachters en handelaars 

en de Europese representatieve organisaties die dit wensen vertegenwoordigd zijn. Zij wordt 

opgericht om de CREG bij te staan voor vraagstukken betreffende de goede werking van de 

hub van Zeebrugge en betreffende de economische, technische en juridische aspecten 

daarvan.  
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1. DEFINITIE EN ROL VAN DE HUBS 

1.1 Definitie 

10. Artikel 1, 52°, van de gedragscode definieert de hub als “elke plaats waar 

netgebruikers aardgas fysisch ter beschikking kunnen stellen met het oog op doorverkoop en 

waarbij deze operaties vanuit technisch en commercieel oogpunt logistiek ondersteund 

worden door een dienstenleverancier die onder andere de opvolging van de eigendomsover-

drachten verzekert.”6. 

11. Een hub is dus een fysische plaats waar de eigendomsoverdracht gebeurt van het 

gas dat uitgewisseld werd hetzij op een openbare markt (gasbeurs), hetzij als gevolg van 

een bilateraal akkoord. Dezelfde gasbeurs kan uitwisselingen (en noteringen) van gas op 

verschillende hubs organiseren. 

12. Over het algemeen, wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘punctuele’ en 

‘notionele’ hubs. Dit onderscheid heeft betrekking op de fysische plaats die met de hub 

overeenkomt. In het geval van een ‘punctuele’ hub komt de fysische plaats van uitwisseling 

van het gas overeen met een precies punt of een kleine en begrensde plaats in het 

vervoersnet. Het gaat in principe om een ontvangst- en/of compressieterminal, aangesloten 

aan twee of meer aangrenzende netten. In het geval van een ‘notionele’ hub komt de 

fysische plaats van de gasuitwisseling overeen met een heel vervoersnet. Het volstaat dus 

dat het gas zich op eender welke plaats in dit vervoersnet bevindt opdat het het voorwerp 

van een uitwisseling op de overeenkomende notionele hub zou kunnen vormen. 

13. De hubs van Zeebrugge en Emden (Duitsland) zijn punctuele hubs. In het geval van 

het Verenigd Koninkrijk (NBP) en Nederland (TTF) bestrijkt de hub het hele nationale 

vervoersnet. Hier gaat het dus om notionele hubs. 

14. Een van de belangrijkste functies van een hub bestaat erin de netgebruikers te 

helpen een evenwicht te bereiken tussen hun gastoevoer en gasafname. Dat kan gebeuren 

door transacties binnen de dag of door een markt voor onevenwichten. De punctuele hub 

                                                 
6 Deze definitie wordt van commentaar voorzien door het “Lexicon energiemarkt Nederland en België” (Lemma, 
2003, pagina 227): “Hubs zijn essentieel voor de spothandel in aardgas. Hubs ontstaan op locaties waar vraag is 
naar fysische aardgastransacties en waar meerdere aardgasleidingen kruisen. Een dergelijk kruispunt van 
leidingen laat toe om aardgas van de ene leiding naar de andere te sturen. Een hub moet op de eerste plaats 
beschikken over een meetstation om transacties correct te kunnen uitvoeren. Wanneer een vervoersnet als een 
“pool” werkt kan heel het vervoersnet als één hub worden beschouwd. Hubs bieden een groeiend pakket van 
diensten aan die het kopen, verkopen en vervoeren van aardgas vergemakkelijken”. 
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heeft het nadeel dat de op de hub gedane verrichtingen naar het net moeten ‘geëxporteerd’ 

worden via herbenoemingen binnen de dag. Deze herbenoemingen veronderstellen dat de 

bevrachter over voldoende capaciteit beschikt; ze vereisen een nauwgezettere logistieke 

follow-up dan op een notionele hub. In dat opzicht is het belangrijk voor de marktliquiditeit 

om de aan de herbenoemingen verbonden kosten en de andere strikte vereisten (termijnen, 

uurschema, enz.) te beperken.  

1.2 Rol van de hubs in een vrijgemaakte markt 

15. De geleidelijke vrijmaking van de gasmarkt leidde tot een toename van de 

onderhandelingen op korte termijn en van de prijsarbitrageverrichtingen voor gas, 

bijvoorbeeld door de kansen gecreëerd door de verschillen tussen de spotprijs (op korte 

termijn) en de geïndexeerde gasprijs van de langlopende contracten. 

16. Het belang van de spotmarkten werd al in 2001 door de CREG benadrukt in de 

oriënteringen van het indicatief plan, in de volgende bewoordingen: “Spothandel en het 

swappen van leveringen zijn typisch voor een open markt en verdienen alle steun omdat er 

op die manier een efficiënte aardgasmarkt ontstaat met maximale besparingen. Ze 

bevorderen de bevoorradings- en leveringszekerheid, creëren een markt voor flexibiliteit, 

laten toe om maximaal te besparen op de transportkosten en leiden tot correctere prijzen in 

de markt. In de huidige markt in transitie is liquiditeit evenwel niet vanzelfsprekend. 

Commerciële activiteiten en innoverende instrumenten om handel te drijven verdienen de 

volle overheidssteun“7 . 

17. De aanwezigheid van performante hubs op verscheidene plaatsen in het Europese 

net is noodzakelijk om deze activiteit van gasuitwisseling tussen marktspelers te 

ondersteunen en dus om het doel van de oprichting van één enkele aardgasmarkt in de 

Europese Unie te bereiken. Zoals de CREG in haar indicatief plan aangeeft, zijn de 

resultaten van de hubs, voor zover ze correct werken: “ (i) het bevorderen van een 

concurrentiedruk in de markt (ii) de prijstransparantie, (iii) het bezuinigen op 

transactiekosten, (iv) de bevoorradingszekerheid, (v) het verruimen van de 

keuzemogelijkheden van kopers en producenten en (vi) het toenemen van de marktliquiditeit, 

de transparantie en de niet-discriminerende toegang tot de markt8 ". 

                                                 
7 Voorstel (F)011018-CREG-054 van indicatief plan van bevoorrading in aardgas 2001-2011, bijlage 
blz. 4, beschikbaar op www.creg.be
8 Voorstel (F)011018-CREG-054 van indicatief plan van bevoorrading in aardgas 2001-2011, bijlage 
blz. 54 
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1.3 Rol van de hubs in Europa 

18. Europa bestaat momenteel uit verschillende nationaal georiënteerde 

aardgasmarkten, maar wenst zich via het liberaliseringproces verder te ontwikkelen naar één 

competitieve markt. De voordelen van deze liberalisering dienen te worden gedeeld door alle 

Europese verbruikers in de vorm van competitieve prijzen, leveringszekerheid, innovatie en 

keuze. Tevens hebben de energiebedrijven als voordeel dat zij over heel Europa nieuwe 

klanten kunnen werven. 

19. Zo heeft het streven naar de ontwikkeling van een interne aardgasmarkt ondermeer 

duidelijk gemaakt dat de bestaande BTW-regels, die gekoppeld waren aan de plaats van de 

aardgaslevering, dienden aangepast te worden. Waren het aantal leveringsplaatsen van vóór 

de liberalisering nog beperkt tot enkel de afnamepunten bij de eindafnemers, in een 

geliberaliseerde markt zijn de tussenlevering, dit is alvorens het aardgas de eindconsument 

bereikt, niet meer te overzien. Leveringen op hubs, waar de tussentijdse leveringen juist op 

één plaats geconcentreerd worden, werden dus verzwaard door de BTW heffingen.  

20. Bovendien kwam daarbij het risico voor dubbele heffing op aardgas dat voor 

doorvoer bestemd was. De BTW zou eerst geheven worden op de tussenhandel en dan nog 

eens in het buitenland. Om dit euvel te verhelpen golden speciale afspraken tussen de 

operator van de hub van Zeebrugge en de Belgische autoriteiten. De hub werd als een 

Europese doorvoerhaven beschouwd, zodanig dat de BTW-regels niet van toepassing 

waren. Deze regeling werkte echter ook beperkend, aangezien dit inhield dat de hub van 

Zeebrugge enkel als een hub voor doorvoer kon beschouwd worden. 

21. Door de wijziging van 7 oktober 2003 in de Europese regelgeving9 werden de 

basisregels aangepast en werd een Europese regeling voorzien die de Belgische maatregel 

overbodig maakte. Teneinde een tussenhandel voor gas zonder BTW-obstakels tot stand te 

kunnen brengen, wordt nu als plaats van levering van gas, vooraleer er sprake kan zijn van 

de plaats van het eindverbruik, de plaats in aanmerking genomen waar de afnemer de zetel 

van zijn bedrijfsuitoefening heeft gevestigd. In de praktijk heeft dit als effect dat de leveringen 

door Belgische bedrijven, zoals de N.V. DISTRIGAS; de N.V. ELECTRABEL en de N.V. SPE 

op de hub onderhevig zijn aan BTW-heffingen, terwijl bij de andere bedrijven de BTW dus 

ergens anders in Europa zal geheven worden.  

                                                 
9 Richtlijn 2003/92/EG van de Raad van 7 oktober 2003 tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG met 
betrekking tot de regels inzake de plaats van levering van gas en elektriciteit, publicatieblad van de 
Europese Unie L260/8, 11 oktober 2003. 
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22. De bovenstaande eenduidige en praktische BTW-regel verduidelijkt en 

vereenvoudigt de positie van de tussenleveringen. Dit komt voornamelijk de oprichting van 

hubs te goede, wat binnen Europa beschouwd wordt als noodzakelijk om tot een echte 

interne markt te komen. In dezelfde lijn stellen de Europese regulatoren via de ‘European 

Regulators’ Group for Electricity and Gas’ (hierna: ERGEG), een adviesorgaan van de 

Europese Commissie, dat de ontwikkeling van regionale gasmarkten een belangrijke en 

praktische stap in de goede richting is. Deze regionale markten fungeren dan als een 

opstapje voor de verdere ontwikkeling van een competitieve Europese markt. 

23. Hierbij focust ERGEG op de praktische elementen die het meest bijdragen tot de 

ontwikkeling van een regionale markt. Dit houdt zowel factoren in zoals transparantie, 

beschikbaarheid van informatie en toegang tot het netwerk, als methodes om de wijze te 

verbeteren waarop de gashandel in Europa is georganiseerd, zoals een liquide en 

competitieve handel op en tussen hubs.  
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2. DE HUB VAN ZEEBRUGGE: OVERZICHT 

2.1 Inzet en potentieel van de hub van Zeebrugge 

24. Figuur 1 geeft in schematische vorm de hoofdleidingen weer die vertrekken vanuit 

of aankomen in de zone Zeebrugge. Al deze leidingen kruisen elkaar in het station van 

Oostkerkestraat (OKS),dat zich op het grondgebeid van de gemeente Zeebrugge bevindt, op 

enkele kilometers van de overige terminals in de streek (IZTF, IUK, LNG, ZPT).  

Figuur 1 : Schema van de zone Zeebrugge  

 

VTN 

OKS
Oostkerkestraat

LNGIUK 

PSP

ZPT

Blaregnies 

GDF 

Zelzate
GTS

Zebra

WEDAL
Wingas

TENP
Ruhrgas

Thyssengas

Eynatten

Herdersbrug

Fluxys Transportnet

VTN

TROLL 

TROLL

IZTF 

F 

D

N

UK 

LLNNGG  ssoouurrcceess  

 NNoorrwweeggiiaann  
ggaass  ffiieellddss  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Figuur 1 illustreert duidelijk de sleutelrol van deze zone in de bevoorrading van 

België en zijn buurlanden. Op dit ogenblik bedraagt de jaarlijkse fysische vervoerscapaciteit 

in de zone Zeebrugge nagenoeg 42 miljard kubieke meter aardgas. Dat vertegenwoordigt 

twee en een halve maal het Belgische aardgasverbruik of 10 tot 11% van het verbruik in 

West-Europa. Binnen enkele maanden zal, als gevolg van de aan de gang zijnde uitbreiding 
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van de LNG-terminal en de geplande verhoging van de capaciteit van de onderzeese leiding 

Interconnector die Zeebrugge verbindt met Bacton in het Verenigd Koninkrijk, de 

vervoerscapaciteit van de zone Zeebrugge oplopen tot nagenoeg 50 miljard kubieke meter 

per jaar. 

26. Zo combineert Zeebrugge verscheidene troeven die het vandaag tot de draaischijf 

van het aardgasvervoer in West-Europa maken: talrijke interconnecties, gediversifieerde 

gasbronnen, belangrijke vervoerscapaciteiten en een grote operationele flexibiliteit. Deze 

positie als belangrijkste hub van het Europese vasteland is het resultaat van een ambitieus 

beleid dat het mogelijk maakte om belangrijke investeringen in België aan te trekken.  

De hubs zien spontaan het daglicht om de vrijmaking van de markt op het Europese 

vasteland te ondersteunen. De hubs die als marktreferentie gelden zullen belangrijke 

investeringen in nieuwe infrastructuren aantrekken, die op hun beurt de centrale rol van deze 

hubs voor de markt zullen versterken. 

Om de hierboven aangehaalde redenen beschikt de hub van Zeebrugge over zeer 

belangrijke troeven om zijn Europese leidersrol in stand te houden en te versterken; 

Niettemin staat het vast dat ook andere hubs een snelle ontwikkeling kennen en serieuze 

concurrenten voor Zeebrugge zouden kunnen worden of zelfs zijn huidige status zouden 

kunnen betwisten. 

27. Het doel van de onderhavige studie bestaat erin de huidige werking en structuur 

van de hub van Zeebrugge te ontleden en verbeteringen voor te stellen om de ontwikkeling 

ervan te bevorderen. 

2.2 De oorsprong van de hub 

28. De huidige hub van Zeebrugge is contractueel en fysisch gelokaliseerd in 

Zeebrugge, binnenin de Interconnector Zeebrugge Terminal FLUXYS (IZTF), op korte 

afstand van de flens tussen de installaties van de Interconnector (UK) Limited en de 

N.V. FLUXYS10. Dit wordt schematisch voorgesteld in figuur 2. 

                                                 
10 De relevante contractuele definities zijn: 

‘Zeebrugge Hub’ shall be a point market as such within the IZTF located downstream of the metering 
facilities within IZTF when the Natural Gas flows the Interconnector terminal at Zeebrugge. 

‘Interconnector Zeebrugge Terminal Fluxys’ (IZTF) shall mean the terminal, part of the Fluxys 
Transmission System, immediately downstream of the Interconnector when the Natural Gas flows 
from the Interconnector to the Fluxys Transmission system. 
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Figuur 2 : Lokalisatie van de hub in de zone Zeebrugge  

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
Bron: de N.V. FLUXYS 

29. De hub werd gecreëerd in 1999 door de toenmalige N.V. DISTRIGAS, toen nog een 

geïntegreerde gasonderneming. De hub was het resultaat van de informele 

Over The Counter (OTC) korte termijn gashandel die in Zeebrugge ontstond in navolging van 

de oplevering van de Bacton-Zeebrugge Interconnector pijpleiding in 1998 (hierna 

Interconnector genoemd). Vandaag is de N.V. FLUXYS voor 90% eigenaar van de hub door 

middel van zijn dochter de N.V. HUBERATOR11, beheerder van de hub.  

30. De OTC korte termijn gashandel in Zeebrugge werd hoofdzakelijk opgestart 

vanwege de initiële fysische onzekerheid van de Interconnector. Een aantal gevestigde 

ondernemingen hadden lange termijncontracten ondertekend. Het gas werd vanuit het 

Verenigd Koninkrijk via de Interconnector naar industriële klanten en gasbedrijven in België, 

Nederland of Duitsland gebracht. Maar tijdens de eerste gebruiksjaren ondervonden de 

gebruikers van deze Interconnector talrijke onderbrekingen in de gasstroom12. Daarom 

dienden deze verkopers voor korte termijnen vervanggas te vinden om hun 

verkoopovereenkomsten op het vasteland na te komen. De toenmalige N.V. DISTRIGAS had 

                                                 
11 De overige 10% is in handen van DISTRIGAS & Co. Op haar beurt is DISTRIGAS & Co via de 
N.V. TRANSFIN een volledige dochter van de N.V. DISTRIGAS. 
12 Deze onderbrekingen waren initieel het gevolg van compressorproblemen en het contractueel 
verschil in het koolwaterstofdauwpunt tussen het Belgische systeem en dit van het Verenigd 
Koninkrijk.  
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zowel het gas als de interesse voor zo een korte termijnhandel en zo ontstond 

handelsliquiditeit op basis van vraag en aanbod.  

31. De toenmalige N.V. DISTRIGAS faciliteerde enerzijds de handel waar zij één van 

de betrokken partijen was, maar anderzijds ook de handel tussen derden. Deze laatste soort 

handel vond hoofdzakelijk plaats op de Zeebrugge flens van de Interconnector – de 

interconnectie tussen de installaties waarvan de Interconnector (UK) Limited eigenaar is – en 

deze van de huidige N.V. FLUXYS. 

32. Deze initiële, enigszins geïmproviseerde, dienst creëerde voor de dispatching van 

de beheerder van het vervoersnet een significante werklast. Hij diende talrijke nominaties 

van bedrijven met elkaar in overeenstemming te brengen via fax en door middel van een 

spreadsheet binnen een vaak zeer korte tijdspanne het hoofd te bieden aan de 

onvoorspelbare aard van de aan de Interconnector gerelateerde onderbrekingen. 

Een combinatie van een stijgende vraag voor korte termijnhandel op deze locatie en de nood 

om een meer formeel proces te introduceren, bracht de toenmalige N.V. DISTRIGAS ertoe 

om een formele gashub in Zeebrugge te installeren. 

33. De toenmalige N.V. DISTRIGAS besloot om van bij de aanvang de hubdiensten te 

ontwikkelen in samenwerking met haar klanten, de bevrachters. Dit werd bereikt door een 

algemene vergadering bij elkaar te roepen met alle geïnteresseerde partijen. De potentiële 

hubklanten selecteerden een kleine groep van bedrijven om hen te vertegenwoordigen en 

werkten samen met de beheerder van de hub aan de ontwikkeling van de gashub. Deze 

groep zou later bekend staan als de Zeebrugge Hub Focus Group, een concept en structuur 

dat tot op heden is blijven bestaan (zij het met andere betrokken ondernemingen). 

De huidige Zeebrugge Hub Focus Group bestaat uit BP, GAZ DE FRANCE, 

E.ON/RUHRGAS, RWE, CENTRICA via haar dochteronderneming BRITISH GAS TRADING 

en het huidige N.V. DISTRIGAS13. 

34. Deze Focus Group ontwikkelde het Hub Services Agreement (HSA 99) dat verplicht 

door alle leden diende te worden ondertekend. Bijkomend werden standaard 

handelsvoorwaarden genegotieerd en voorgesteld voor bilaterale handel op de hub 

(ZBT 99). Vooruitgang werd geboekt op latere “industrie”-vergaderingen. Elk van deze beide 

fundamentele overeenkomsten werden sindsdien tweemaal aangepast via hetzelfde proces 

                                                 
13 In het vervolg van deze studie zal elke verwijzing naar de N.V. DISTRIGAS betrekking hebben op 
het nieuwe Distrigas, tenzij anders vermeld. 
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en zijn nu respectievelijk de HSA 2005 en de ZBT 2004. Beide documenten zijn beschikbaar 

op de website van de N.V. HUBERATOR, www.huberator.be.  

2.3 Gas verhandelen op de hub 

2.3.1 De gashandel 

35. Alvorens handel te kunnen drijven op de hub is lidmaatschap van elk van de 

partijen noodzakelijk. Deze kosten zijn te vergelijken met de hubs in de nabije omgeving, 

zoals de NBP in het Verenigd Koninkrijk en de TTF in Nederland. Lage kosten bevorderen 

de toegang tot de markt voor nieuwe deelnemers. Het lidmaatschap houdt de ondertekening 

in van de gemeenschappelijke code, de verplichte registratie in het desbetreffende land, de 

informaticakosten om de handelsplatforms te benaderen en de kredietvereisten.  

36. Bilaterale handel vindt plaats op de hub van Zeebrugge wanneer twee leden van de 

hub een deal afsluiten, akkoord gaand over prijs, hoeveelheid en timing voor een handel 

onder ZBT2004 condities met fysische levering op de hub (zie ook paragraaf 34). Een 

dergelijke deal wordt meestal telefonisch overeengekomen tussen de twee betrokken 

partijen en wordt bevestigd door middel van een gefaxte ‘confirmation’, waarvan een format 

terug te vinden is in de ZBT2004. Deze fax is niet vereist aangezien de geregistreerde 

telefoon-“deal” contractueel bindend is. 

37. Op dag D-114 onderzoeken de beide partijen al hun transacties op de hub van 

Zeebrugge voor dag D en berekenen ze hun netto handel voor elk uur van dag D. Zij 

nomineren vervolgens elk afzonderlijk hun uurcijfers voor elk uur van de dag D aan de 

N.V. HUBERATOR door gebruik te maken van het Edig@s protocol. De initiële nominaties 

worden aan de N.V. HUBERATOR meegedeeld om 14h00 op D-1. 

38. De N.V. HUBERATOR plaatst de netto nominaties en de daaraan gekoppelde 

klanten/partij naamcode tegenover elkaar en notificeert de beide partijen of de handel al dan 

niet klopt. Dit gebeurt ten laatste om 15h00 op D-1. Indien er iets niet klopt, dan wordt de 

handel verworpen en proberen beide partijen opnieuw tegen 16h00 D-1. 

Eender welke handel kan steeds na 16h00 D-1, zoals tijdens de dag D, genomineerd 

worden. Maar dan geldt de algemene vereiste dat er twee uren kennisgeving vanaf het 

indienen van een nominatie dienen te zijn alvorens de handel effectief kan worden. 

                                                 
14 D-1 refereert naar de dag die de relevante gasdag D voorafgaat. Een gasdag loopt van 6h00 AM tot 
6h00 AM de volgende kalenderdag. 
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39. De Day Ahead markt is de voornaamste markt op de hub. Dit neemt niet weg dat 

buiten de N.V. HUBERATOR om, op bilaterale basis tussen partijen het volledige gamma 

aan producten wordt verhandeld. Deze producten zijn goed gedefinieerd en kunnen 

verhandeld worden als discrete producten. 

De verschillende producten zijn vervangbaar. Een jaarcontract kan bijvoorbeeld vervangen 

worden door een serie van maandcontracten of door de aankoop van opeenvolgende  

day-ahead contracten. 

2.3.2 De beurs 

40. In februari 2005 lanceerde de Nederlandse beursoperator APX B.V. een nieuw 

handelsplatform voor aardgas op de hub van Zeebrugge. Deze beurs, APX Gas ZEE, is 

parallel met de “APX Gas NL”-beurs in Nederland geïntegreerd met de bestaande gasbeurs 

in het Verenigd Koninkrijk – APX Gas UK – dat online transacties toelaat volledig verrekend 

(cleared) en anoniem uitgevoerd. Ze biedt Day Ahead marktproducten aan, inclusief 

Indivial Day, Balance of the Week, Working Days, Next Week en Weekend Strip.  

41. Dit nieuwe platform maakt integraal deel uit van de bestaande schermen zodat 

handelaars kunnen switchen van NBP naar Zeebrugge naar TTF door middel van een klik op 

de muis. Hoewel er initieel enkel Day Ahead producten werden aangeboden, werd in oktober 

2005 van start gegaan met Within-Day-Block contracten, die 24 uur per dag kunnen 

verhandeld worden. 

42. De doelstelling is transparantie op de markt te creëren en prijsindices te voorzien 

die als benchmark kunnen gebruikt worden. APX Gas Zeebrugge B.V. is een bedrijf met 

beperkte aansprakelijkheid in handen van APX B.V. en de N.V. HUBERATOR. APX levert 

zowel het geïntegreerde screen based handelsplatform als de verrekening, terwijl de 

N.V. HUBERATOR de tussenschakel vormt tussen het platform en het HUBERATOR 

systeem voor fysische handel op de hub van Zeebrugge. 

43. Het Zeebrugge beursplatform wordt sinds zijn introductie slechts sporadisch 

gebruikt. Op het ogenblik van de redactie van deze studie, maakt APX melding van 

22 transacties op de Day Ahead markt, en 21 op de Within-Day markt, waarvan het 

merendeel het gevolg is van transacties met de N.V. HUBERATOR.  

De volgende handelaars zijn lid: DELTA, EDF TRADING, ELECTRABEL, ESSENT, 

GASELYS, HUBERATOR, DONG, GAZPROM MARKETING & TRADING en VITOL. 
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2.3.3 De beschikbare informatie 

44. De N.V. HUBERATOR heeft zijn eigen website die toegang verschaft tot de huidige 

versie van het Hub Service Agreement (HSA2005) en de handelsvoorwaarden (ZBT2004). 

De geleverde diensten worden echter slechts beknopt beschreven, wat potentiële klanten 

verplicht om rechtstreeks contact op te nemen met de N.V. HUBERATOR. 

Een volledige ledenlijst met bijhoerende contactgegevens is beschikbaar. Er worden echter 

geen andere data gepubliceerd over het gebruik van de hub en het verloop van de prijzen 

dan deze die jaarlijks op het “Flame”-congres voorgesteld worden en deze die uitgedeeld 

worden op het industrieforum dat meestal in het najaar plaatsvindt.  

45. Uit de presentaties van de N.V. HUBERATOR kan opgemaakt worden dat de ratio 

van de netto verhandelde volumes tot de fysische volumes op de hub (ook churn genoemd) 

een gemiddelde van 4,3 haalde in 2005. Deze churn negeert echter de onderliggende 

verhandelde volumes dat twee handelspartners kunnen hebben alvorens het netto 

verhandelde volume wordt bereikt. Deze onderliggende handel is niet meetbaar omdat alleen 

de netto nominaties worden doorgegeven. 

46. De N.V. HUBERATOR verstrekt geen informatie over de lange termijnhandel omdat 

gas enkel op “dag-1”-basis wordt genomineerd. De verwachting is dat het APX 

handelsplatform dit op zich zal nemen van zodra de tijd rijp is, i.e. de markt liquide is.  

De hub zelf beschikt over een elektronische platform dat de toegang tot de hub regelt, doch 

inzake prijzen zijn er geen gegevens beschikbaar. 

De APX beurs website (www.apxgroup.com) publiceert dagelijks data zowel met betrekking 

tot de Day Ahead markt als tot de Within Day block markt. 

47. Inzake liquiditeit wordt de hub van Zeebrugge algemeen beschouwd als de tweede 

hub, na de NBP, maar vóór de TTF. 

2.3.4 Prijsindices 

48. Initieel waren enkel prijsindices beschikbaar die door de gespecialiseerde pers 

werden gepubliceerd op basis van gegevens die zij telefonisch van de handelaars 

bekwamen. Ondanks het feit dat deze methode gevoelig is voor manipulatie en er bovendien 

een potentieel gebrek bestaat aan algemeen vertrouwen, bestaan deze indices nog steeds. 
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Sommige, zoals deze van Heren Energy, hebben zich echter als een redelijk betrouwbare 

bron van informatie laten gelden.  

Deze aardgasprijsindices beslaan het volledige gamma van producten, van korte tot lange 

termijn, voor de markt in Zeebrugge. 

49. Op de hub van Zeebrugge heeft Dow Jones een formele overeenkomst met de 

belangrijkste handelaars, die bestaat uit een dagelijkse elektronische overdracht van 

databestanden over volumes en prijzen. Hierdoor kan Dow Jones een dagindex (ZIG) 

publiceren. Het vertrouwen van de markt in deze index biedt de N.V. HUBERATOR de 

mogelijkheid om deze te gebruiken al prijszetting binnen verschillende diensten (zoals de 

automatische back-up dienst) en laat de handelaars toe om deze te gebruiken als basis om 

schade voor niet geleverd gas te prijzen. De ZIG is evenwel slechts beschikbaar tegen 

betaling. 

50. De creatie van de APX Gas ZEE beurs kan leiden tot de ontwikkeling van een 

aantal andere, meer betrouwbare indices met inbegrip van futures en within-day indices. Het 

is echter onduidelijk wanneer deze beurs zich zal ontwikkelen in een liquide beurs. 

2.3.5 Belangrijkste spelers 

51. Op het moment van de redactie van deze studie heeft de N.V. HUBERATOR 

48 leden. Dit ledenaantal kende een gestage groei sinds het ontstaan van de hub, met 

uitzondering van twee terugvalmomenten. Het eerste was ten tijde van de ENRON-perikelen, 

toen de Amerikaanse handelaars zich terugtrokken uit Europa in december 2001. Het 

tweede was in oktober 2004 door het opzeggen van het oude contract HSA 2001 en de 

ondertekening van de nieuwe HSA 2005. Enkele niet actieve spelers maakten toen gebruik 

van de situatie om zich terug te trekken. 

Een reden waarom handelaars in een markt binnentreden, is om van de gelegenheid voor 

arbitrage in de markt gebruik te maken en om te ageren als makelaar tussen partijen met 

aanvullende eisen. Het feit dat dit gestaag gebeurt, is een goed teken.  

52. Verder is geen publieke informatie beschikbaar over wie welke volumes verhandelt. 

Op basis van figuur 3 kan aangetoond worden dat de 10 grootste leden ongeveer 50 tot 60% 

van de handel voor hun rekening nemen. De Herfindahl-Herschman Index (HHI)15 die een 

                                                 
15 De HHI wordt uitgedrukt in de som van het marktaandeel van elke marktspeler in het kwadraat. Een 
resultaat waarbij de HHI lager is dan 1000 geeft een competitieve markt aan terwijl een resultaat 
hoger dan 1800 de autoriteiten zorgen baart. 
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waarde aangeeft van 445 op basis van cijfermateriaal voor het jaar 2004, duidt op een 

competitieve markt. 

Figuur 3 : Handel op de hub van Zeebrugge in 2004 

 

Company % of trades Volume of trades (M Therms)
1 9.41 1,439
2 7.57 1,157
3 6.53 998
4 6.40 979
5 5.85 895
6 4.64 710
7 4.63 708
8 4.31 659
9 4.19 641
10 3.53 540

Others 42.94 6,565
Total 100.00 15,289

Er is geen indicatie van dominantie bij één of meerdere spelers.  

53. De N.V. DISTRIGAS is een lid van de hub net zoals de andere leden. Zij spelen 

een actieve rol in de Focus Group, sluiten bilaterale transacties af en nomineren aan de 

N.V. HUBERATOR net zoals alle andere leden. De twee organisaties hebben een “Chinese 

wall” en zijn fysisch actief in twee verschillende gebouwen in Brussel. Toch verschilt de 

relatie tussen de N.V. HUBERATOR en de N.V. DISTRIGAS van deze tussen de 

N.V. HUBERATOR en de andere hub klanten op twee belangrijke vlakken. Ten eerste op het 

vlak van de toegang tot de hub (zoals vermeld in paragraaf 61 van deze studie) en ten 

tweede op het vlak van de automatische back-updienst (zie paragraaf hierna). 

54. Tot het einde van december 2004 had de N.V. DISTRIGAS een contractuele 

overeenkomst met de N.V. HUBERATOR om een automatische back-up met een duurtijd 

van vijf uur gekoppeld aan elk incident op zich te nemen. Via deze back-upregeling 

ondersteunt de N.V. DISTRIGAS in de mate van het mogelijke de handel op de hub 

gedurende de eerste vijf uur nadat een vermindering in de beschikbaarheid van gas is 

vastgesteld. De tijdspanne van vijf uur werd gekozen opdat de volgende stappen zouden 

kunnen ondernomen worden: 

a. de N.V. HUBERATOR stelt de vermindering vast en brengt haar klanten op de 

hoogte; 

b. elke klant analyseert afzonderlijk zijn portfolio; 

c. elke klant bepaalt de bron waarmee hij na de vijf uur zijn handel kan voortzetten; 

d. nominaties door de klanten dienen de twee uur kennisgeving te respecteren. 
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De  zonder 

uplift, m.a.w. de prijs was de marktprijs van vóór het incident. Deze overeenkomst werd 

rvangt deze overeenkomst door een structuur waarbij de 

N.V. HUBERATOR in een open competitief proces aanbiedingen vraagt om back-upgas te 

teeds een feit is, dient 

elke actieve handelaar een bron van back-upgas ter beschikking te hebben, om de 

male back-up/backdown gas te zorgen, is 

het de N.V. HUBERATOR toegestaan sinds het invoeren van de HSA2005, om zelf te 

initiële prijs die de klanten voor deze dienst dienden te betalen was de ZIG D-1

afgesloten vóór de splitsing van de geïntegreerde N.V. DISTRIGAS. Het verstrekte een 

goede bescherming voor klanten aan een redelijke prijs en hielp liquiditeit creëren, wat in het 

belang van iedereen was.  

55. De HSA2005 ve

leveren. De N.V. HUBERATOR dient evenwel eerst enkele wijzigingen uit te voeren alvorens 

er competitieve aanbiedingen kunnen gedaan worden. Ondertussen, in akkoord met de 

Focus Group, is de N.V. HUBERATOR een nieuwe overeenkomst aangegaan met de 

N.V. DISTRIGAS tot 1 januari 2007, het moment waarop de tweede fase van de compressie 

op de Interconnector te Zeebrugge zou moeten voltooid zijn. De N.V. HUBERATOR en de 

N.V. DISTRIGAS kwamen een nieuwe prijs overeen, dat geplafonneerd staat op  

1,5 x ZIG D-1. Terwijl de Focus Group zich bewust was van de prijsstijging, had de 

N.V. HUBERATOR geen tijd om alle leden van de hub te raadplegen. 

56. Eens de eerste vijf uur voorbij zijn en de onderbreking nog s

onderbreking te overbruggen. Dit gas kan eventueel bij een andere partij gecontracteerd 

worden. Noch de verkoper, noch de koper van dit back-upgas weten echter hoeveel en voor 

hoelang er gas nodig is. Het zadelt de verkoper van back-upgas op met een onevenwicht dat 

doorgetrokken wordt tot op het grenspunt met het aanpalende vervoersnetwerk. Het systeem 

heeft echter bewezen dat het werkt. Toch kan het verbeterd worden indien de netbeheerder 

de fluctuaties zou opvangen (door sturing van de inlaat en uitlaatflenzen) zodanig dat een 

vlak profiel op het leveringspunt afgenomen wordt. Het zou in elk geval de potentiële 

leveranciers van back-upgas minder afschrikken.  

57. Indien een bevrachter nalaat zelf voor nor

zorgen voor back-upgas. Zij gebruikt hiervoor de within-day markt op de APX Gas ZEE 

beurs. Het systeem is dus operationeel sinds oktober 2005 en lijkt goed te functioneren. 

Slechts eenmaal was de additionele back-up/backdowndienst niet toereikend. Dit kwam 

echter omdat de dekkingsgraad van de betrokken bevrachter bij de N.V. HUBERATOR niet 

hoog genoeg bleek om de kost te dekken van de totaal vereiste hoeveelheid additionele 

back-upgas. De N.V. HUBERATOR besloot hierop het handelsrisico niet te nemen en heeft 

de onderbreking op de handel doorgetrokken. Naar verluid is de dekkingsgraad verhoogd 

zodanig dat dit voorval zich niet meer zal herhalen. 
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2.4 Voornaamste hinderpalen voor de ontwikkeling van de 
hub 

2.4.1 De toegang tot de hub 

58. Zoals in paragraaf 28 van de studie wordt beschreven is de huidige hub van 

én enkel fysisch punt binnen het systeem van de 

N.V. FLUXYS, dicht tegen de verbinding met de Interconnector naar Bacton in het Verenigd 

het overige een hoge graad van interne 

vermazing beschikt (ook met de “vTn”-leiding) zal uit de hiernavolgende bespreking blijken 

men van de hub te 

Zeebrugge, alsof dit een soort halte is voor hun vervoeractiviteiten. Niet dat dit recht steeds 

e 

N.V. TRANSFIN een volledige dochteronderneming van de N.V. DISTRIGAS. Elk recht van 

itsrecht te bekomen via een entry/exit 

overeenkomst met de N.V. DISTRIGAS. Alle onderhandelingen gebeuren op bilaterale basis 

Zeebrugge te lokaliseren op é

Koninkrijk. Vanuit het Belgisch geïnterconnecteerd vervoersnetwerk kan dit punt fysisch 

enkel bereikt worden langs de “vTn”-leiding. De “vTn”-leiding of « Versterking 

Transport/Transit Net»-leiding werd in gebruik genomen op 1 oktober 1998 en voorziet in 

een rechtstreekse interconnectie tussen de Interconnector Zeebrugge Terminal in de regio 

Zeebrugge (met de INTERCONNECTOR (UK) Ltd), Zelzate aan de Nederlandse grens (met 

de N.V. ZEBRA en GASUNIE TRANSPORTSERVICES) en Eynatten aan de Duitse grens 

(met E.ON/RUHRGAS AG en WINGAS GmbH). 

59. Niettegenstaande het Belgisch vervoersnetwerk over een 18-tal interconnecties 

beschikt met de naburige netwerken, en voor 

dat er slechts een beperkt aantal hiervan ten dienste staan van de hub.  

60. Alleen netgebruikers die capaciteitsrechten hebben op de hierboven beschreven 

“vTn”-leiding, hebben het recht om gas te leveren aan en gas af te ne

contractueel vastgelegd is. Naar verluid zijn er oude initiële contracten die nooit in deze zin 

zijn aangepast en waarbij dus deze uitstapmogelijkheid onderling wordt overeengekomen. 

61. Alle primaire capaciteitsrechten die kunnen gebruikt worden om aardgas van en 

naar de hub te vervoeren is, door haar locatie, in handen van DISTRIGAS & Co, via d

toegang tot de hub dient dan ook tot stand te komen via een bilateraal akkoord tussen de 

potentiële hubklant en de N.V. DISTRIGAS, en niet tussen de hubklant en de N.V. FLUXYS, 

die de beheerder is van het Belgische vervoersnet.  

Andere partijen die enkel toegang wensen tot de hub en niet verder dan de Zeebrugge regio 

wensen te gaan, dienen nog steeds een capacite
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zonder enige transparantie. Analoog met deze primaire markt bestaan er geen transparante 

regels voor overdrachten van capaciteit op de secundaire markt. 

De toegang tot de hub, en dit zowel op de primaire als op de secundaire markt wordt aldus 

door de N.V. DISTRIGAS gedomineerd. Aangezien de N.V. DISTRIGAS een (reële of 

potentiële) concurrent is van de andere marktspelers op de hub van Zeebrugge, veroorzaakt 

ische grenspunten ter 

beschikking hebben, kunnen zij niet snel genoeg de nodige extra capaciteit bekomen om dit 

ten in België. In de huidige omstandigheden dreigt de hub als 

exitpunt voor de Belgische markt vanwege de gebrekkige interoperabiliteit (zie hieronder) 

haar centrale en monopolistische rol op de capaciteitsmarkt in de regio Zeebrugge een 

wezenlijk probleem voor de toegang tot de hub. Vragen met betrekking tot vertrouwelijkheid 

en de niet discriminatoire behandeling van gegevens zijn hier terecht.  

62. Potentiële gasleveranciers halen ook het gebrek aan snelle toegang tot capaciteit 

aan als een toegangsdrempel. In het geval zij gas aan één van de Belg

gas ogenblikkelijk tot de hub te brengen. Enkel op voorhand gecontracteerde capaciteit kan 

maximaal benut worden.  

63. Sinds kort wordt de hub zowel als entry- en als exitpunt beschouwd voor het 

bevoorraden van eindklan

een theoretische oefening te blijven. 

2.4.2 De interoperabiliteit 

64. De interoperabiliteit van aardgas tussen bestaande netwerken is voor een hub met 

k opdat de handel in aardgas van verschillende oorsprong op 

een betrouwbare manier zou kunnen verzekerd worden. Er wordt dan ook nauwlettend op 

zijnde 

kwaliteitsvereisten op de aan de vTn geïnterconnecteerde netten ook voor de hub van 

S(M)R , zijn de meest dwingende. Het belangrijkste pijnpunt van de GS(M)R 

specificaties is de beperking op de toegelaten maximale Wobbe index. Figuur 4 geeft ook de 

                                                

internationaal karakter belangrij

toegezien dat de kwaliteit van het aardgas in overeenstemming is met de op de 

interconnectiepunten door de naburige operatoren aanvaarde kwaliteitsspecificaties. 

65. Gezien de huidige ligging van de hub van Zeebrugge op de vTn-leiding en het 

ontbreken van installaties voor kwaliteitsconversie, gelden de van kracht 

Zeebrugge. 

66. De specificaties die in het Verenigd Koninkrijk gelden en die gekend zijn onder de 

benaming G 16

 
16 Gas Safety (Management) Regulations van 1996 
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limieten aan die door de vereniging EASEE-gas17 worden aanbevolen in de Common 

Business Practice (CBP) 2005-001/01 dat na jarenlange discussies werd goedgekeurd door 

zijn uitvoerend comité op 3 februari 2005. Het blijkt duidelijk dat de Britse specificaties veel 

restrictiever zijn dan de aanbevelingen van EASEE-gas. Daarentegen liggen de in België 

toegelaten schommelingsmarges al heel dicht bij deze aanbevelingen.  

Figuur 4 : Wobbe-index: vergelijking van de aanbevelingen van EASEE-gas en van de 
geldende limieten in verschillende Europese landen 
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67. Het feit dat de specificaties in België zo ruim zijn gedefinieerd is als volgt te 

verklaren. De Belgische overheid heeft namelijk vrij vroeg een politiek gevoerd om alle 

ten terwijl de eindafnemers werden gevraagd om te investeren in 

Logischerwijze kan men niet verwachten van een land als België dat geïnvesteerd heeft in 

performante gastoestellen, dat nu bijkomend zou geïnvesteerd worden in gasconversie. 

soorten gas vrij binnen te la

toestellen die een breed spectrum aankonden. Dit in tegenstelling met andere ons 

omringende landen, waar het gas moest afgesteld zijn op de bestaande toestellen. Deze 

logica vertaalt zich in bovenstaande figuur 4 door een eng spectrum voor de Wobbe index. 

Deze laatste benadering is typisch voor gasproducerende landen die geen diversificatie van 

hun gasbronnen beoogden. 

                                                 
17 Door ondermeer de steun van de Europese Commissie en de Europese regulatoren via het 
zogenoemde Madrid Forum, werd op 14 maart 2002 de ‘European Association for the Streamlining of 
Energy Exchange-gas’ of EASEE-gas opgericht. Het doel van deze organisatie is de oprichting te 
ondersteunen van een efficiënte en effectieve Europese aardgasmarkt door de ontwikkeling van 
common business practices (CBP’s) die processen tussen aardgasondernemingen vereenvoudigen 
en stroomlijnen. Het lidmaatschap staat open voor elke aardgasonderneming. De CREG volgt als 
‘associated’ lid de werkzaamheden van deze organisatie. 
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68. Het aardgas dat voldoet aan de GS(M)R specificaties valt perfect binnen de in 

België geldende marges, maar omgekeerd kan er geen gas met een andere herkomst, zoals 

LNG, in de vTn geïnjecteerd worden, want de meeste LNG-bronnen hebben een Wobbe-

n EASEE-gas slechts betrekking 

bovenwaarde18 of CBW van het aardgas. Deze beperking is gebaseerd op een bilaterale 

oersnet in België. Binnen EASEE-gas is er een consensus 

e die technisch van aard zijn. In welke mate 

                                                

index die tussen 15.1 en 15.7 kWh/Nm3 ligt. Als gevolg is de vTn leiding, en dus ook de hub, 

geïsoleerd van de rest van het vervoersnetwerk in België. 

69. In een recente consultatieoefening van de Britse overheid is duidelijk gebleken dat 

hieraan tijdens de volgende decennia geen aanpassingen mogen verwacht worden. Nieuwe 

LNG-terminals in het Verenigd Koninkrijk worden dan ook uitgerust met stikstof injectie 

eenheden, om het Wobbe niveau te beperken tot onder het opgelegde niveau. Niettemin 

dient genoteerd dat de aanbevelingen van de CBP va

hebben op de interconnectiepunten tussen aangrenzende netten. Elk land blijft vrij om 

afwijkende specificaties op zijn nationaal grondgebied te bepalen. Niets belet het Verenigd 

Koninkrijk dus om zijn huidige specificaties te behouden voor zover de nodige middelen in 

het werk gesteld worden opdat alle aardgas dat aan de specificaties van EASEE-gas voldoet 

kan aanvaard worden aan de ingangspunten van zijn vervoersnet. 

70. Naast het verschil in maximum Wobbe index tussen continentaal Europa en het 

Verenigd Koninkrijk, bestaan er andere gaskwaliteit gerelateerde onderwerpen die een 

impact hebben op de liquiditeit.  

71. Op het grenspunt te Eynatten, bestaat er een beperking op de calorische 

handelsovereenkomst dat door de gasketting zijn weerslag heeft op het vermogen van 

sommige partijen om gas op de hub te verhandelen. Deze beperking compliceert ook het 

operationele beheer van het verv

bereikt om zulke problemen, die alleen te wijten zijn aan administratieve of contractuele 

afspraken, tegen 1 oktober 2006 te verhelpen19.  

72. Tussen het Verenigd Koninkrijk en continentaal Europa bestaan ook andere 

verschillen met betrekking tot de kwaliteitsspecificaties van aardgas. Hiervoor kan verwezen 

worden naar de regels met betrekking tot het waterstofdauwpunt en de aanwezigheid van 

‘dust’ of vloeistoffen. Ondanks het feit dat er contractuele verschillen bestaan, worden deze 

echter operationeel uitgevlakt, met maatregel n 

 
18 De calorische bovenwaarde Hs is de hoeveelheid warmte die vrijkomt bij volledige verbranding van 
een hoeveelheid droog gas met zuurstof als de verbrandingsproducten weer terug naar 0°C worden 
afgekoeld. Het gevormde water bevindt zich na de afkoeling in de vloeistoffase. 
19 EASEE-gas Common Business Practice 2005-001/01, “Harmonisation of Gas Qualities”, point 6, 
approved 3 February 2005.  
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de liquiditeit op de hub hierdoor wordt aangetast, is moeilijk te kwantificeren. Het belang van 

deze kwaliteitsverschillen neemt echter af naarmate de Interconnector meer en meer een 

import pijpleiding wordt voor het Verenigd Koninkrijk.  

73. Het enige fysische entrypunt van het Belgische vervoersnetwerk, niet verbonden 

aan de vTn-leiding, maar waar de Britse en de CBW kwaliteitsbeperkingen zo goed als 

mogelijk worden gerespecteerd, is de Zeepipe-terminal (ZPT). Deze terminal is het 

aanlandingspunt van de upstream-installatie dat gas aanvoert in Zeebrugge vanuit het Noors 

continentaal plat, enerzijds voor de Belgische markt en anderzijds voor doorvoer naar de ons 

 die gelden op de hub, dank zij de 

flexibiliteit die hun gasvelden en hun net van pijpleidingen hen bieden. In een vrij nabije 

e omvang en het geleidelijk afnemen van deze markt, zijn het opheffen van 

deze hindernis of de oprichting van een specifieke hub voor L-gas geen prioriteiten. 

omringende landen. ZPT is in het Belgisch vervoersnet geïntegreerd en staat rechtstreeks in 

verbinding met de vTn-leiding via een pijpleiding naar het aardgasstation “Oostkerkestraat”. 

Gewoonlijk kan het Noorse aardgas via “Oostkerkestraat” in de vTn-leiding geïnjecteerd 

worden om vervolgens te worden verhandeld op de hub. 

Contractueel en fysisch kan het gas vanuit ZPT de kwaliteitslimieten overschrijden die 

gelden op de hub. Het gas zou dan, indien het bestemd is voor de hub, dienen onderbroken 

te worden. Momenteel slagen de Noren erin om de specificaties van het voor ZPT bestemde 

gas in overeenstemming te brengen met de specificaties

toekomst zullen ze het echter almaar moeilijker krijgen om aan de huidige kwaliteitseisen van 

de hub te voldoen, onder meer omwille van het geleidelijk opgedroogd geraken van sommige 

gasbronnen..  

74. Er bestaan geen interconnecties tussen de hub en de pijpleidingen voor laag 

calorisch aardgas, ook wel Slochterengas genoemd, dat van Nederland door België naar 

Frankrijk stroomt. De hub van Zeebrugge is dus niet toegankelijk voor Slochterengas. Gezien 

de structuur, d

2.4.3 De zekerheid en flexibiliteitsmiddelen 

75. Doordat de fysische locatie van de hub zowat vastzit aan de Interconnector, is de 

handel op de hub extra gevoelig aan fysische onderbrekingen die te wijten zijn aan de 

omkering van de fysische stroom op deze pijpleiding. De automatische back-updienst 

et algemeen toe de uitvoering van de op 

de hub gesloten transacties te verzekeren. Deze diensten worden echter slechts 

aangeboden door de N.V. HUBERATOR laat over h

aangeboden op basis van ‘reasonable endeavours’, met andere woorden zonder totale 

uitvoeringsgarantie. Dit samen met het niet transparante karakter van de invulling van deze 
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back-up, leidt tot een ongunstige perceptie van de markt met betrekking tot het gebrek aan 

”vastheid” van de op de hub gesloten transacties, terwijl dienstonderbrekingen toch steeds 

zeldzamer worden. Recente investeringen van extra compressie in Zeebrugge die de 

omkering versnelt en de verdere ontwikkeling van back-updiensten op de hub, helpen in de 

mate van het haalbare een stabiele handel te verwezenlijken.  

76. De flexibiliteitsmiddelen zijn echter beperkt. Fysische opslag in de nabije omgeving 

van Zeebrugge is beperkt. Bovendien zijn de allocatieregels, die van toepassing zijn op de 

bestaande opslaginstallaties in België, onderhevig aan een openbare dienstverplichting die 

een prioritaire toegang verleent aan leveranciers op distributienetten in België. Toegang tot 

opslag zou echter bedrijven niet alleen toelaten om onderbrekingen op te vangen, het zou 

antal kenmerken die bijdragen tot de goede werking: 

005) en handelsvoorwaarden (ZBT 2004); 

b. de centrale ligging van Zeebrugge binnen West-Europa; 

h

d. een elektronisch handelssysteem dat de toegang vergemakkelijkt tot de handel; 

ert 

;  

oor makelaars verzamelt voor het volledige 

h. 

ook toelaten te handelen op het verschil tussen korte en lange termijn producten. Zo kan 

bijvoorbeeld een hoge spotprijs (ten opzichte van de “month ahead”) tijdens de zomer leiden 

tot het gebruik van gas uit de opslag. Het extra gas helpt dan om de stijging van de spotprijs 

te beperken. Het uitzenden van opslaggas om spot te leveren wordt gecompenseerd door 

een injectie later op het seizoen.  

2.5 Besluit van hoofdstuk 2 

77. De hub van Zeebrugge is ontstaan uit de behoeften van de markt voor een fysisch 

overdrachtspunt en herbergt een a

a. gestandaardiseerde contracten (HSA 2

c. et internationaal karakter van de hub; 

e. een gasbeurs die tevens het kredietrisico van de marktdeelnemers efficiënt behe

(bijvoorbeeld door verrekende uitwisselingen of ‘clearing’)

f. het bestaan van aardgasprijsindices, d

uitwisselbaar gamma van producten en gepubliceerd in de geschreven pers; 

g. een groot en verscheiden aantal geregistreerde deelnemers;  

een onafhankelijke beheerder; 

i. lage kosten die de toegang voor nieuwe deelnemers tot de markt bevorderen.  
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78.  aan de huidige structuur van de hub van Zeebrugge 

die

d

kking tot de enge kwaliteitsspecificaties, waardoor de handel in LNG en 

de interactie met de lokale markt onbestaande is en de handel in Noors gas wordt 

b. 

c. de hoge gevoeligheid van de handel aan fysische onderbrekingen, ondermeer 

d. de afwezigheid van fysische opslagfaciliteiten in de onmiddellijke omgeving van de 

e. de traagheid in het bekomen van capaciteit naar en van de hub;  

f. arktmacht van de N.V. DISTRIGAS met betrekking tot de controle op de 

toevoerlijnen van de hub dat haar in staat stelt om de posities van alle andere partijen 

 beïnvloeden. Dit kan vertrouwen in de markt 

h. 

i. tie.  

De van de hub zullen in het volgende hoofdstuk 

bes

Toch zijn er een aantal zaken

 storend werken: 

a. e geïsoleerdheid van de hub, zowel met betrekking tot de ligging op de “vTn”-leiding 

als met betre

bemoeilijkt;  

gebrek aan transparantie op de primaire en secundaire capaciteitsmarkt naar en van 

de hub; 

veroorzaakt door de Interconnector; 

hub; 

de m

te kennen;  

g. de marktmacht van de N.V. DISTRIGAS met betrekking tot de ondersteuning en de 

prijszetting van de automatische back-updienst. Het is mogelijk dat partijen met 

marktmacht unilateraal prijzen

ondermijnen en bijgevolg de bereidheid van andere partijen om handel te drijven 

negatief beïnvloeden; 

de beperkte handel op APX Gas Zee; 

beperkte marktinforma

impact van deze zaken op de liquiditeit 

proken worden. 
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3. EEN OVERZICHT VAN DE LIQUIDITEIT 

3.1 De liquiditeit op de handelsmarkt 

79. Markten waar producten zoals gas, elektriciteit en financiële producten worden 

verhandeld bestaan in vele landen over heel de wereld. De noodzaak voor deze markten is 

dezelfde in alle productmarkten: voorzien in een ontmoetingsplaats waar kopers en 

verkopers kunnen handel drijven en waar een transparante prijs voor het product kan 

bepaald worden.  

80. Marktliquiditeit (of liquiditeit) is een maatstaf voor de performantie van een 

handelsmarkt. In een liquide markt kunnen de koper en verkoper volume verhandelen, 

zonder een significant effect te hebben op de marktprijs. In tegenstelling tot een niet-liquide 

markt waar de koper of verkoper ervaart dat de marktprijzen tegen hem bewegen en de 

eindprijs die bereikt wordt aanzienlijk verschillend is van de prijs die hij in de markt zag 

voordat hij begon te verhandelen. Het is natuurlijk wel zo dat zelfs in een liquide markt er 

kunde nodig is om de beste prijs te verkrijgen.  

81. Liquiditeit is het directe resultaat van een marktgedreven activiteit die ondersteund 

wordt door een aangepaste marktregeling en wetgeving, of gefrustreerd raakt door 

dicterende en al te opdringerige regels. Fluctuaties in liquiditeit betekenen echter niet 

noodzakelijk een probleem, noch bestaat er een objectieve maat voor een gebrek aan 

marktliquiditeit. 

Zelfs een markt die in normale omstandigheden liquide is, kan in tijden van stress 

moeilijkheden ondervinden. Tijdens deze periode zal het verschil tussen de bied- en laatprijs 

vergroten en kunnen de prijzen aanzienlijk bewegen met enkel een beperkt aantal volumes.  

82. Voor een perfecte liquide markt dienen alle volgende voorwaarden vervuld te zijn: 

a. een breed en verscheiden aantal kopers en verkopers die nood hebben aan handel 

drijven met andere marktdeelnemers. Geen enkel bedrijf kan een significante invloed 

uitoefenen op de markt. Alle marktdeelnemers zijn ‘prijsnemers’ (tegenover 

‘prijszetters’); 

b. alle verhandelde producten zijn onderling verwisselbaar zodanig dat geen enkel 

bedrijf de markt kan monopoliseren voor een bepaald aangeboden product 

(aangezien arbitragemogelijkheden bestaan tussen de verschillende producten). In 
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de gashandel zijn bijvoorbeeld de vier opeenvolgende kwartaalproducten equivalent 

met het jaarproduct; 

c. de bedrijven zijn vrij om op (van) de markt te komen (gaan). Er zijn geen technische, 

wettelijke of institutionele drempels die een potentieel lid verhinderen om op de markt 

te komen. Institutionele drempels omvatten reguleringsdrempels en taalbarrières; 

d. er is transparante informatie en alle bedrijven hebben toegang tot de informatie 

gerapporteerd van de markt over de producten, de prijzen en de verhandelde 

hoeveelheid. Op deze wijze hebben de bedrijven gelijke toegang tot de 

handelsmogelijkheden. 

83. In realiteit is geen enkele markt perfect liquide. Er bestaan echter verschillende 

factoren die liquiditeit kunnen bemoedigen en helpen om de hierboven vermelde criteria te 

bereiken.  

84. Als algemene regel kan men stellen dat met kleine contracten van korte duur een 

grotere kans bestaat dat een liquide markt zal ontstaan. Er kan opgemerkt worden dat 

bijvoorbeeld de korte termijn day ahead markt in Zeebrugge behoorlijk is, terwijl de handel op 

de langere termijnproducten vrij sporadisch is20  

85. De indicatoren die gebruikt worden om op volwassen handelsmarkten de liquiditeit 

te meten zijn zowat overal dezelfde21: 

a. de strakheid22, gemeten door het verschil tussen de bied- en laatprijs23; 

                                                 
20 Om toch bruikbare prijsindices voor sporadisch verhandelde producten te publiceren, wordt 
gewoonlijk gebruik gemaakt van een volume gewogen gemiddelde van de prijs over alle transacties 
die binnen een bepaalde periode afgesloten zijn. Deze periode zal nooit langer zijn dan de 
publicatiefrequentie van de desbetreffende index. Op deze wijze neemt men de zorg weg dat de 
indexprijs kan worden beïnvloed door één grote transactie of door één grote speler. 
21 Een afwijkende voorstelling wordt gegeven door de CEER Position Paper “The development of gas 
hubs and trading centres in Europe” presented at the 7th meeting of the Madrid Forum on  
24-25 September 2003, disponible sur http://europa.eu.int/comm/energy/gas/madrid/doc-
7/29_ceer.pdf, page 7: 

“It seems that the two main parameters to be taken into consideration for the appreciation of the 
liquidity of the market are: 
- the share of the physical spot gas trades delivered– on a daily, weekly, monthly or quarterly 

basis- in the total basket of gas supplies in the area; and 
- the ratio between the net quantity of all trades between counterparties (the “churning” factor). 
Transparency and liquidity, that are the two fundamental criteria to the success of any gas hub, 
can be defined as follows: 
- transparency means that the price quoted on the spot market is electronically published in 

real-time; 
- liquidity means that no dominant player may manipulate spot prices.” 

22 In het Engels: tightness. 
23 In het Engels: bid-ask spread. 
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b. het verhandelde volume, en, in de handel voor grondstoffen, de ‘churn’ (de ratio van 

het verhandelde tot het fysische volume op een bepaalde dag); 

c. de volatiliteit; 

d. de diepte van de markt; 

e. het uitdiepen van arbitragemogelijkheden; 

f. de perceptie van de marktliquiditeit bij de handelaars. 

Men kan aannemen dat de twee belangrijkste indicatoren van marktliquiditeit de strakheid en 

de diepte van de markt zijn. Strakheid is het vermogen van de markt om vraag en aanbod 

met elkaar te verzoenen. Als het de markt ontbreekt aan strakheid is een speler die een 

product koopt niet zeker dat hij het later tegen een eerlijke prijs kan verkopen. Marktdiepte 

heeft betrekking op het vermogen van de markt om grote handelsstromen te absorberen 

zonder een significante impact op de prijzen te hebben.  

86. Maar zelfs in de Verenigde Staten, waar vandaag het dichtst de volledige liquide 

markt wordt benaderd en waar een ‘churn’ van 250:1 wordt genoteerd, is het noodzakelijk als 

regulator om de handel te overzien. De mogelijkheid om de prijs te manipuleren, hoezeer dit 

ook gerelateerd is met liquiditeit, is in feite meer geassocieerd met marktconcentratie en 

marktmacht. 

Een recent geval omhelsde EL PASO handelaars die valse informatie doorgaven in een 

poging om de FERC24 gasindex te beïnvloeden. Dit verduidelijkt dat zelfs in een liquide markt 

met betrouwbaar veronderstelde indices manipulatie kan plaatsvinden. Daardoor zal elke 

index, die enkel steunt op gemelde handelingen, bloot gesteld zijn aan misbruik. Dit soort 

index dient steeds met de nodige voorzichtigheid gebruikt te worden in commerciële 

contracten. 

3.2 Evaluatie van de liquiditeit op de hub van Zeebrugge 

87. De bespreking van de indicatoren die gebruikt worden om liquiditeit te meten, zoals 

in paragraaf 85 van deze studie aangegeven, luidt als volgt op de hub van Zeebrugge: 

a. het verschil tussen de bied- en laatprijs: analyse van de day ahead en de quarter 

ahead tonen op basis van vertrouwelijke informatie geleverd door Heren Energy een 

spreiding binnen een enge band.  

                                                 
24 De Federal Energy Regulatory Commission, of FERC, is een onafhankelijk agentschap dat het vervoer van 
aardgas, olie en elektriciteit tussen staten reguleert. De FERC reguleert ook aardgas- en waterkrachtprojecten. 
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Hoewel het aantal gevallen van divergentie met deze band in het algemeen heel 

beperkt blijkt in de tijd (sinds 2000), wordt in het jaar 2005 wel een stijging 

vastgesteld. Dit kan te wijten zijn aan de (continue) stijging van de prijzen; het is 

typisch aan een expliciet stijgende markt dat de spread ook toeneemt (m.a.w. de 

laatprijs stijgt sneller dan de traag volgende biedprijs).  

b. verhandeld volume: volumes op de korte termijnmarkt zijn gestaag gestegen terwijl 

deze op de lange termijn in de tijd gedaald zijn. 

Figuur 5 : Evolutie in de handel van het volledige productgamma  

 

 

 

 

 

 

 

Bron: ILEX Energy Consulting Limited 

Een stagnatie, zelfs vermindering van de volumes wordt waargenomen. Deze 

indicator geeft cijfermatig de bezorgdheid weer die leeft in de markt, en ook door 

andere indicatoren wordt weergegeven.  

Het is moeilijk een accurate ‘churn’ vast te leggen omdat alleen de netto 

genomineerde posities worden gerapporteerd aan de N.V. HUBERATOR. Toch geeft 

de N.V. HUBERATOR op haar website een significante stijging aan voor het jaar 

2005; 
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c. prijsvolatiliteit: er is geen informatie beschikbaar over de bewegingen binnen de dag 

een schatting raamt het volatiliteitniveau tussen de 50% en 150%, wat vergelijkbaar 

is met de NBP in het Verenigd Koninkrijk; 

d. diepte van de markt: er is geen informatie beschikbaar over de diepte van de markt. 

Normaal verstrekt de APX beurs deze informatie maar door de geringe activiteiten 

bestaat de relevante informatie nog niet; 
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e. arbitrage: prijsverschillen op de korte termijnmarkt tussen de NBP en de hub van 

Zeebrugge dicteren de stroomrichting binnen de Interconnector. Een analyse van het 

gasjaar 2005 toont aan dat op het einde van de gasdag alle arbitragemogelijkheden 

worden gesloten tussen de verschillende producten op beide beurzen individueel en 

onderling. 

Het gebrek aan opslag, dat aan de basis kan liggen van het missen van 

arbitragemogelijkheden tussen de spot en lange termijn producten, komt hier niet 

duidelijk naar voor. Toch is hier de melding op zijn plaats van grote verschillen tussen 

de hub van Zeebrugge en de TTF in Nederland. Een gebrek aan 

interconnectiecapaciteit niet een gebrek aan opslagmogelijkheden ligt hier echter aan 

de basis.  

De NBP, TTF en Eurohub, zijn concurrerende hubs die zich allen redelijk dicht bij de 

hub van Zeebrugge bevinden. Financiële handel zal de neiging hebben om zich te 

concentreren op enkele hubs, namelijk deze waar de grootste liquiditeit ontstaat. Dit 

scenario is echter nog niet aan de orde. De beperkte vervoerscapaciteit of de 

toegang ertoe en de gaskwaliteitsproblemen hebben een doorslaggevende impact op 

de handel tussen hubs. Zolang dit het geval blijft, is er een prijsrisico geassocieerd 

aan het nemen van gas op verschillende locaties. Zo was, tijdens de winter 2005-

2006, de aardgasprijs op de spotmarkt sommige dagen meer dan dubbel zo hoog op 

Zeebrugge (en NBP) als op TTF in Nederland. Een bedrijf dat gas op een hub 

vervangt door gas van een andere hub stelt zich bloot aan een onbekend (tegenover 

een vast) prijsverschil. Hieruit volgt dat de markt voor gas meer lokaal georiënteerd 

is, wat resulteert in een groter aantal hubs. Dit beperkt de interesse in de Zeebrugge 

hub tot de markt die door de hub bediend wordt;  

f. mening van de spelers: handelaars zien de korte termijn markt als liquide en de lange 

termijn markt als niet-liquide. De lange termijnmarkt is voornamelijk de laatste 12 

maanden geërodeerd. Deelnemers zijn optimistisch over de toename van de 

liquiditeit in de komende 12 maanden. Hun voornaamste bezorgdheid betreft de 

structuur van de markt.  

88. Analyse van de bovenstaande indicatoren geven een onzeker beeld van de markt 

in Zeebrugge. Het feit dat de gegevens niet beschikbaar zijn om bepaalde indicatoren te 

evalueren geeft aan dat de markt nog niet als volwassen kan beschouwd worden. Daarnaast 

geeft een recente toename van het verschil tussen de bied- en laatprijs, de stagnatie van het 

verhandeld volume en de bezorgde mening van de marktspelers de delicate toestand weer 

van de liquiditeit. Een onderscheid kan wel gemaakt worden tussen de liquiditeit op de korte 
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termijnmarkt die nog steeds behoorlijk blijft, en de liquiditeit op de lange termijnmarkt die aan 

het wegkwijnen is. 

3.3 Besluit van hoofdstuk 3 

89. De uitkomst van dit indicatorenonderzoek, in samenspraak met de in vorig 

hoofdstuk ( zie paragraaf 78 van deze studie) aangehaalde negatieve factoren die vanuit de 

bespreking van de structuur van de hub van Zeebrugge werden geïdentificeerd, laten toe te 

besluiten dat structurele maatregelen nodig zijn om de liquiditeit op de hub van Zeebrugge te 

ondersteunen. 

90. Van alle in paragraaf 82 van deze studie opgesomde voorwaarden die aanwezig 

dienen te zijn om een perfecte liquide markt te verkrijgen, is er geen enkele die 

onvoorwaardelijk vervuld is: 

a. ofschoon er een breed en verscheiden aantal marktspelers is geïdentificeerd, kan 

men niet naast de marktmacht van de N.V. DISTRIGAS heen, die ontegensprekelijk 

het vertrouwen in de markt ondermijnt en bijgevolg de bereidheid van andere partijen 

om handel te drijven negatief beïnvloedt;  

b. ofschoon alle verhandelde producten onderling verwisselbaar zijn, en alle 

arbitragemogelijkheden op het eerste gezicht worden ingenomen, is de 

verbondenheid van de hub met de NBP in het Verenigd Koninkrijk even opvallend als 

de kloof die ontstaan is met de TTF in Nederland; 

c. mede door de geïsoleerde locatie van de hub, de problemen inzake toegang, de 

uitsluiting van bepaalde bronnen, de dominante positie van de N.V. DISTRIGAS en 

de beperkte interoperabiliteit vormt de organisatorische structuur van de hub de 

grootste drempel voor liquiditeit op de hub van de Zeebrugge; 

d. een gebrek aan transparante informatie is echter deels te wijten aan de 

onvolwassenheid van de markt, geïllustreerd door de beperkte handel op de APX 

Gas ZEE beurs.  

91. Verdere aanpassingen aan de marktstructuur zijn de enige manier om de hub van 

Zeebrugge te laten evolueren naar een volwassen markt. De liquiditeitsindicatoren tonen aan 

dat er geen tijd verloren mag gaan. De meest voor de hand liggende structurele 

aanpassingen dienen dan ook zonder dralen aangepakt te worden. 
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92. De belangrijkste factoren zijn: 

a. het gebrek aan toegang tot en de beperkte beschikbaarheid van capaciteit die vragen 

om een meer transparante en niet-discriminatoire structuur vraagt; 

b. het gebrek aan interoperabiliteit in Zeebrugge zodanig dat ondermeer LNG niet kan 

verhandeld worden op de hub van Zeebrugge; 

c. het gebrek aan ‘firmness’ van de handel op de Zeebrugge hub en het steunen op de 

N.V. DISTRIGAS voor de back-up/backdown dienst; 

d. de gebrekkige informatie voor nieuwe marktspelers; 

e. het gebrek aan flexibiliteitsdiensten. 
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4. MAATREGELEN OM DE LIQUIDITEIT TE 
VERBETEREN EN DE ONTWIKKELING 
VAN DE GASMARKT TE ONDERSTEUNEN  

4.1 Regulering  

93. Zoals vermeld in hoofdstuk 2.2 van deze studie, werd de hub van Zeebrugge 

opgericht door het vroegere N.V. DISTRIGAS als gevolg van de indienstneming van de 

Interconnector tussen Zeebrugge en Bacton. De hub is dus de vrucht van een initiatief van 

de oude Belgische gasmonopolie als antwoord op een vraag van de markt van de shippers 

die actief zijn op de Interconnector.  

De rol van de hub voor de handel in gas kan nauwelijks onderschat worden. Zoals 

besproken in hoofdstuk 1.2 van deze studie, is de hub een uitermate belangrijk handelspunt 

binnen de geliberaliseerde markt, waarop bevrachters, handelaars en leveranciers elkaar 

ontmoeten en gas verhandelen.  

94. De hub van Zeebrugge bevindt zich in een unieke situatie: niet alleen heeft de 

huidige hub een behoorlijke voorsprong op enig ander initiatief, de regio van Zeebrugge 

heeft in België de beste strategische positie met betrekking tot de aardgasstromen in  

Noord-West Europa. Het lijkt immers zeer moeilijk, zoniet onmogelijk, om een concurrerende 

hub op te richten in Zeebrugge of elders in België.  

95. Ofschoon er een breed en verscheiden aantal marktspelers is geïdentificeerd en 

het betreffende handelsplatform in Europa als het tweede meest liquide wordt beschouwd na 

de NBP in het Verenigd Koninkrijk, kan men niet om de marktmacht van de huidige 

N.V. DISTRIGAS heen, wat ontegensprekelijk het vertrouwen in de markt ondermijnt en 

bijgevolg de bereidheid van andere partijen om handel te drijven negatief beïnvloedt. Deze 

macht treedt het duidelijkst naar voor met betrekking tot: 

a.  de controle op de toevoerlijnen van de hub dat haar in staat stelt om de posities van 

alle andere partijen te kennen;  

b. de invulling van de hubdiensten zoals de automatische back-updienst, zodanig dat de 

ondersteuning en prijszetting unilateraal door haar kan bepaald worden. 
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In hoofdstuk 3.1 van deze studie wordt gerefereerd naar de Verenigde Staten, waar vandaag 

het dichtst de volledige liquide markt wordt benaderd. Zelfs met een ‘churn’ van 250:1, wordt 

het noodzakelijk geacht dat de regulator de handel overziet. De mogelijkheid om de prijs te 

manipuleren, hoezeer dit ook gerelateerd is met liquiditeit, is in feite meer geassocieerd met 

marktconcentratie.  

Het vertrouwen van de markt in de creatie van liquiditeit is een belangrijke factor die 

onafhankelijk toezicht noodzakelijk maakt.  

96. Twee onderscheiden markten zijn gekoppeld aan de hub van Zeebrugge: een  

OTC-markt en een anonieme openbare markt, gebaseerd op het platform APX. De eerste 

bestaat al van bij het ontstaan van de hub en is veel sterker ontwikkeld dan de tweede. Om 

de transparantie en de liquiditeit te bevorderen en de komst van kleinere traders 

(bijvoorbeeld sommige eindafnemers die zelf hun bevoorrading geheel of ten dele willen 

beheren) aan te moedigen, ware het echter wenselijk dat de openbare beurs aan belang zou 

winnen of zelfs de OTC-markt zou overtreffen.  

97. Noch de hub, noch de gasbeurs worden in België aan een specifieke regelgeving of 

aan een onafhankelijke controle onderworpen. De CREG beschouwt dat deze 

handelsplatformen natuurlijke monopolies vormen. Rekening houdend met de moeilijkheid 

om liquiditeit te krijgen, kan moeilijk gedacht worden aan meer dan één hub of gasbeurs in 

België. Als algemene regel lijkt het wenselijk dat een natuurlijke monopolie omgezet wordt in 

een wettelijk monopolie, of tenminste aan overheidscontrole wordt onderworpen. Bovendien 

zijn de hub en de gasbeurs essentiële schakels voor de goede werking van de gasmarkt met 

een volwaardige mededinging op level playing field. In eerste instantie pleit de CREG voor 

een aangepaste reglementering van de gasbeurs.  

98. Wat betreft de hub, nodigt de CREG de N.V. Huberator uit om (i) haar 

marktconsultaties uit te breiden, tot de regulator en alle belangstellenden, ook wanneer zij 

geen lid zijn van de hub, (ii) alle maatregelen verdedigd in deze studie om te zetten, voor 

zover zij daarbij betrokken is, (iii) elk ander initiatief te nemen dat de marktwerking en de 

liquiditeit op de hub kan bevorderen. De CREG zal de werking van de hub evalueren in het 

licht van het voorgaande vooraleer concrete aanbevelingen te formuleren met betrekking tot 

een mogelijke regulering van de hub. 

99. De CREG onderzoekt het statuut van de gasstromen naar de hub in verhouding tot 

de gereguleerde toegang tot het Belgische vervoerssysteem. Afhankelijk van dat onderzoek 

zullen de nodige maatregelen genomen of voorgesteld worden. 
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100. Met betrekking tot de gasbeurs, verwijst de CREG naar haar studie  

(F)040408-CDC-268 van 8 april 2004 over de noodzakelijke regulatieve maatregelen bij de 

oprichting van een Belgische elektriciteitsbeurs, die als basis diende voor het uitwerken van 

een regulering voor de onlangs opgerichte elektriciteitsbeurs BELPEX. Ook al zijn er 

verschillen tussen de gas- en de elektriciteitsmarkt, toch is de CREG van mening dat de 

meeste van de in deze studie voorgestelde maatregelen eveneens gelden voor de 

aardgasbeurs, hoewel een aanpassing zal nodig zijn om rekening te houden met de 

specifieke kenmerken van deze markt. 

De voornaamste maatregelen die in deze studie voorgesteld worden, hebben tot doel: 

a. de transparantie te bevorderen ; 

b. het elektriciteitsaanbod op de beurs te vergroten ; 

c. de transactiekosten te verminderen ; 

d. de rol van de transmissienetbeheerder in het beheer van de elektriciteitsbeurs af te 

bakenen ; 

e. de toegangs- en functioneringsvoorwaarden van de beurs te bepalen, met inbegrip 

van de keuze van een systeem van aanduiding en vergunning van de 

beursbeheerder, van de regels van corporate governance (onafhankelijkheid van de 

beursbeheerder ten opzichte van zijn klanten) en het belang van een controle door de 

regulator op de werkingsregels van de beurs.  

Gelijkaardig aan de beweegredenen voor de regulering van de elektriciteitsbeurs, waar het 

de concentratie binnen de elektriciteitsproductie is die niet bevorderlijk is voor liquiditeit, is 

het daarom noodzakelijk dat het platform waarop marktspelers gasblokken verhandelen, 

voldoende garanties biedt voor de betrouwbaarheid, de transparantie, de efficiëntie en de 

goede werking van een dergelijke markt. 

101. In overeenstemming met artikel 18, lid 1, 3° van de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: de elektriciteitswet) beveelt de 

CREG een wijziging van de gaswet aan.  
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4.2 De toegang tot de hub vergemakkelijken 

4.2.1 Het scheppen van een bijzonder vervoerstelsel 

102. In eenvoudige termen gesteld: hoe gemakkelijker gas tot aan en weg van de hub 

van Zeebrugge kan gebracht worden, hoe groter de waarschijnlijkheid dat meer gas zal 

verhandeld worden. Het Forum van Madrid heeft op haar laatste bijeenkomst van  

18-19 mei 2006 aangedrongen op de nood aan marktgestuurde balanceringsmechanismen. 

De leveranciers moeten nog binnen de balanceringsperiode kunnen ageren om 

onevenwichten weg te werken. De hub is de geijkte plaats om het ‘balanceringsgas’ aan te 

schaffen.  

103. In eerste instantie dient de bereikbaarheid van de hub verbeterd te worden. 

Momenteel kan de fysische locatie enkel bereikt worden langs de vTn-leiding. Ook al is dit 

historisch te verantwoorden, het maakt dat het aardgas dat via de andere infrastructuur in de 

Zeebrugge regio wordt aangeboden, de handel niet rechtstreeks kan ondersteunen.  

104. De bevoorrechte positie van de bevrachters op de vTn-leiding kan niet verder 

toegestaan worden. Gehoor dient gegeven te worden aan de bevrachters die actief zijn op 

de Zeepipe-terminal, die stellen dat de toegang tot de hub op een behoorlijk onrechtvaardige 

wijze is georganiseerd25. De tussenstap naar de vTn-leiding om de hub te bereiken, indien 

nodig, dient door een onafhankelijke partij georganiseerd te worden en niet zoals nu het 

geval is onder de controle van een dominante leverancier.  

105. Er mag echter niet alleen gedacht worden aan deze twee categorieën van 

bevrachters. Ook de LNG-bevrachters en de leveranciers voor de Belgische markt mogen bij 

de uitbouw van de toegang tot de hub niet uit het oog verloren worden. Al deze doelgroepen 

maken gebruik van de beschikbare infrastructuur in de regio Zeebrugge. Ondanks het feit dat 

deze installaties in het kader van verschillende systemen werden aangelegd en dit op 

verschillende tijdstippen (sinds de jaren ’80 en nog steeds lopende zoals de uitbreiding van 

de LNG-terminal en de extra compressie in de Interconnector Zeebrugge Terminal) zijn zij 

onderling verbonden en worden zij nu al, zij het in beperkte mate en voor uitzonderlijke 

gevallen, operationeel ter ondersteuning van elkaar gebruikt. 

106. Een nieuwe onderliggende marktstructuur dringt zich volgens de CREG op. Naar 

analogie met de Henry Hub in de Verenigde Staten wordt gepleit voor de invoering van een 

                                                 
25 Zie het raadplegingsverslag van de CREG over de werking van de Belgische aardgasmarkt, pagina 
9, http://www.creg.be/pdf/Opinions/2005/GT112005/GSD-051110-rapportdeconsultationv6-NL.pdf. 
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doorzichtig toegangsmodel, op maat van de regio Zeebrugge. Een analyse van The Brattle 

Group dat in 2002 werd uitgevoerd voor de Europese Commissie26 meldt dat er voor de 

definiëring van een toegangsmodel gesteund kan worden op drie type contracten, zijnde: 

a. de postzegel – waarbij de netgebruiker het recht heeft om gas te injecteren op elk 

entry-punt en gas af te nemen op gelijk welk exit-punt. Binnen een systeem dat 

gebaseerd wordt op dit type contracten kan de netgebruiker van entry- en van exit-

punt veranderen zonder dat er nieuwe contracten dienen ondertekend te worden; 

b. entry-exit – waarbij de netgebruiker contractueel gebonden is om zijn aardgas langs 

vooraf vastgelegde entry-punten in het systeem te injecteren, maar waarbij hij 

toegang heeft tot elke exit-capaciteit op gelijk welk exit-punt. Indien de netgebruiker 

via een nieuwe entry-punt aardgas in het systeem wil injecteren moet er en nieuwe 

overeenkomst afgesloten worden; 

c. point-to-point – waarbij de netgebruiker het recht krijgt om gas te injecteren op een 

specifiek entry-punt en af te nemen op een specifiek exit-punt. 

107. Een postzegelmodel geënt op de kleine regio te Zeebrugge, los van het nationaal 

systeem, lijkt haalbaar en is het model dat de netgebruikers de meeste vrijheid biedt. Entry-

punten van dit model zijn dan IZT, ZPT, LNG-terminal, en OKS, terwijl IZT en OKS ook als 

exit-punten dienst kunnen doen. Het gereglementeerde tarief dekt eventuele kosten ter 

ondersteuning van het systeem. Deze eventuele kosten betreffen de bouw van 

ondersteunende infrastructuur en/of overname van bestaande infrastructuur. 

Dit schema belet niet dat gedurende een overgangsperiode de hub volgens een ander 

schema werkt. Zo kan de hub-activiteit steunen op een wheeling-dienst (cfr § 110 ) tussen de 

verschillende terminals, die onmiddellijk toepasbaar is, en die de bestaande lange termijn 

contracten die gelden op het pijpleidingensysteem van Zeebrugge onverlet laten.  

108. In figuur 6 wordt de nieuwe structuur visueel voorgesteld. In België zullen twee 

systemen naast elkaar op het geïnterconnecteerd vervoersnet functioneren, met elk hun 

specificiteit en het station OKS als raakpunt.  

                                                 
26 Convergence of Non-Discriminatory Tariff and Congestionmanagement Systems in the European 
Gas Sector, September 2002, The Brattle Group, hoofdstuk 5.1, pagina 56. 
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Figuur 6 : Het systeem voor de regio Zeebrugge 

 

109. De indeling van haar net in twee afzonderlijke zones kan door de N.V. FLUXYS, op 

basis van de huidige gedragscode, ogenblikkelijk doorgevoerd worden, via een wijziging van 

haar belangrijkste voorwaarden overeenkomstig artikel 10 van deze gedragscode. Artikel 6, 

punten 5° en 6°, van de gedragscode legt de netbeheerder in dit verband concrete 

doelstellingen op: 

“Art 6. De vervoersonderneming beheert haar vervoersnet, organiseert het 
gasvervoer en biedt vervoersdiensten aan op een manier die tegemoetkomt aan de 
redelijke behoeften van de netgebruikers. 
 
Daartoe: 

(…) 

5° houdt de vervoersonderneming rekening met de behoeften van de 
netgebruikers die beroep doen op een beurs voor aardgas; 

6° onthoudt de vervoersonderneming zich van elke belemmering van de 
handel in aardgas, inzonderheid via een hub;” 

De duidelijke nood om de beschikbare terminals in de regio Zeebrugge functioneel met 

elkaar te verbinden en om de toegangsbeperkingen van en naar al deze terminals in 

Zeebrugge op te heffen, tonen de noodzakelijkheid van de gevraagde wijziging aan. 
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110. Op de 23ste Wereld Gas Conferentie, georganiseerd door de International Gas 

Union op 6 tot 9 juni 2006 te Amsterdam, kondigde de N.V. FLUXYS de geleidelijke 

introductie aan van een nieuwe dienst die het mogelijk maakt om vanaf elke terminal in de 

Zeebrugge zone toegang te verkrijgen tot de hub.  

De CREG beschouwt de invoering van deze nieuwe dienst als een eerste stap in de richting 

van de omvorming van de zone Zeebrugge tot een afzonderlijk vervoerstelsel. Het heeft het 

voordeel dat op korte termijn kan verholpen worden aan de verzuchtingen van de markt. De 

introductie van deze dienst zal dienen te gebeuren op basis van specifieke tarieven die de 

bepalingen van de gaswet dienen te respecteren en die door de CREG moeten goedgekeurd 

worden.  

Voor de langere termijn zal de impact van de oprichting van dit specifiek vervoersregime in 

Zeebrugge op de bestaande lange termijn capaciteitscontracten nog van naderbij moeten 

onderzocht worden. In de tussentijd wordt de N.V. FLUXYS verzocht om geen nieuwe 

verbintenissen aan te gaan die de invoering van een afzonderlijk Zeebrugge systeem voor 

lange tijd zouden kunnen belemmeren. 

4.2.2 De toepassing van de TPA-regels op doorvoer 

111. Indien een vergelijking gemaakt wordt tussen alle grote toevoerleidingen waarlangs 

gas van en naar de hub wordt gebracht, dient men te erkennen dat diegene die zich op 

Belgisch grondgebied bevinden minder toegankelijk zijn voor derden. Toevoerleidingen zoals 

de Interconnector, de Zeepipe en de LNG-terminal beschikken over een korte termijn 

secundaire markt georganiseerd door de netbeheerder die transparant is met betrekking tot 

de beschikbaarheid van capaciteit, contractvoorwaarden en prijs. Op de leidingen die de 

regio Zeebrugge met Nederland, Duitsland en Frankrijk verbindt, worden bevrachters met 

gas voor de hub aan hun lot overgelaten in hun poging om capaciteit te kopen bij 

DISTRIGAS & Co of bij andere bevrachters die in het bezit zijn van doorvoercapaciteit. Dit is 

een duidelijk toonbeeld tot wat beperkte regulerende bevoegdheden kunnen leiden. 

112. Maatregelen dringen zich op. Op deze ‘Belgische’ toegangswegen van en naar de 

regio Zeebrugge of de hub, gelden doorvoerovereenkomsten van lange duur. Om de 

benuttingsgraad van de voor lange termijn gecontracteerde capaciteit te verhogen, is de 

eerste maatregel de introductie van korte termijncapaciteit. De beschikbaarheid van korte 

termijncapaciteit laat toe om een grotere flexibiliteit in de gasbewegingen van en naar de hub 

te brengen. Een secundaire markt voor korte termijncapaciteit, gestimuleerd door  

‘use-it-or-lose-it’ regels, lijkt hier de oplossing. De mogelijkheid om op korte termijn capaciteit 
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te contracteren betekent meer handelsvolume en dus meer liquiditeit voor de korte 

termijnproducten op de hub. 

113. Deze structurele wijziging is strikt genomen een vertaling van de regels die werden 

vastgelegd in de Europese Verordening 1775/2005 en die van kracht worden op 1 juli 2006. 

Dankzij deze Europese verordening is doorvoer in België onderhevig aan regels die de 

transparantie en de niet-discriminatie bevorderen, waaronder de verplichte introductie van 

een secundaire markt. 

De CREG verwacht dat de netbeheerder zich aan dit reglement houdt en heeft maatregelen 

in die zin getroffen. De CREG neemt zich voor een openbare raadpleging te organiseren op 

basis van het voorstel van de netbeheerder. 

4.3 De interoperabiliteit 

114. De aardgaskwaliteit heeft een belangrijke impact op de liquiditeit op de hub van 

Zeebrugge omdat de huidige specificaties de hoeveelheid gas, die kan verhandeld worden, 

beperken. Om tot voldoende liquiditeit te komen is het noodzakelijk de specificatiemarges te 

verruimen van de kwaliteit van het aardgas dat op de hub mag verhandeld worden. 

115. De CREG erkent de bevoegdheid van de Britse overheid om specificaties vast te 

leggen die haar het best uitkomen op haar grondgebied, maar meent niettemin dat deze 

specificaties niet mogen overgeplant worden op de hub van Zeebrugge, die in de eerste 

plaats een instrument ten dienste van de Belgische markt moet zijn. In overleg met de 

andere Belgische overheden die terzake bevoegd en/of geïnteresseerd zijn, neemt de CREG 

zich voor om op de Belgische markt de specificaties op te leggen die worden aanbevolen 

door EASEE-gas. Op het vlak van de interconnecties tussen buurlanden bepaalt het akkoord 

dat in de schoot van EASEE-gas werd gesloten dat alle aardgas dat voldoet aan de 

specificaties aanbevolen door EASEE-gas (zie hoofdstuk 2.4.2 van deze studie) vrij moet 

kunnen circuleren. Bovendien is de CREG van mening dat de vTn-leiding moet worden 

opgenomen in het Belgische net. Alle nodige maatregelen moeten dringend worden getroffen 

om de strenge kwaliteitseisen op te heffen die op dit ogenblik op de vTn-leiding en de hub 

van Zeebrugge gelden en die afkomstig zijn van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. 

116. Wat de dwingende regel op de CBW te Eynatten betreft, heeft de CREG contact 

opgenomen met de contracterende partijen en ze gelast zich te conformeren aan §6 van de 

CBP 2005-001/01 van EASEE-gas, dat ze overigens in de bestuursorganen van deze 

vereniging mee goedkeurden. Dit artikel eist de opheffing van de contractuele bepalingen op 
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de CBW die een belemmering vormen voor de vrije gashandel, wat wel degelijk het geval is 

voor de dwingende regel te Eynatten.27  

117. Wat betreft de beperking van de Wobbe-index en de andere dwingende regels 

verbonden aan de GS(M)R, zijn investeringen in gasconversie-installaties noodzakelijk. 

Aangezien hierbij verscheidene netbeheerders betrokken zijn28 en de onderlinge coördinatie 

tussen al dezen niet optimaal was, heeft de CREG besloten de haalbaarheidsstudie in 

verband met deze investeringen te coördineren.  

118. De beperking van de Wobbe-index met het oog op de uitvoer van niet-conform gas 

naar het Verenigd Koninkrijk kan gebeuren door stikstof aan het aardgas toe te voegen 

(ballasting) of door aardgas afkomstig uit verschillende bronnen te vermengen (blending) op 

zo’n manier dat het gas dat het resultaat is van deze vermenging aan de specificaties van de 

GS(M)R voldoet.  

Bij een eerste analyse lijkt het verstandig om de eindconversie van het gas zo dicht mogelijk 

bij de betrokken markt te laten doorgaan, dus in Bacton. Alvorens het aardgas het Verenigd 

Koninkrijk binnenstroomt, kan men in Bacton bijvoorbeeld maximaal gebruik maken van 

mengcapaciteit met aardgas komende van België (via de Interconnector), van Nederland (via 

de Balgzand Bacton Leiding) en van upstream-installaties op het Brits continentaal plat. Een 

conversie-installatie die in Bacton ingezet wordt, kan optimaal afgesteld worden op de 

kwaliteitsbehoefte van de Britse markt, met andere woorden aan de minste kost voor de 

Britse consument. Dit belet evenwel niet dat een deel van de gasconversie toch in 

Zeebrugge uitgevoerd wordt. 

Een optimale oplossing kan een aanpassing van de kwaliteitspecificaties in de 

Interconnector vereisen.  

119. In verband met een bijkomende investering in Zeebrugge gaat de CREG uit van het 

principe dat de conversie van de kwaliteit enkel in één richting dient te verlopen, namelijk 

naar het niveau dat in het Verenigd Koninkrijk geldt. Al het geïmporteerde gas uit het 

Verenigd Koninkrijk valt binnen de ‘EASEE-gas’-kwaliteit en kan onmiddellijk op de hub 

worden verhandeld. In deze zin kunnen eventuele kosten voor conversie ook maar verhaald 

worden op de aardgashandel naar het Verenigd Koninkrijk. Gas met bestemming Frankrijk, 

Nederland, Duitsland en België zijn hierdoor niet gebonden.  

                                                 
27 Zie ook de brief van de CREG aan EASEE-gas, beschikbaar op http://www.easee-
gas.org/common%2Dbusiness%2Dpractices/approved%2DCBPs/CommentsonCBPs.htm. 
28 Fluxys, Fluxys LNG, IUK, National Grid-Transco, GASSCO. 
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120. Een aanpassing van de kwaliteitspecificaties in de Interconnector lijkt niet 

onoverkomelijk. Recentelijk werd het initiatief genomen om, samen met het niveau van de 

totale zwavel, ook de maximale Wobbelimiet te verhogen met 0,25 MJ/(n)m³, en zo de marge 

die ingebouwd was in de voorwaarden voor de gasinvoer in Bacton te laten vallen, en de 

GS(M)R condities rechtstreeks op de Interconnector toe te passen29. Eenzelfde procedure 

zou moeten doorlopen worden om de kwaliteitspecificaties voldoende aan te passen opdat 

“EASEE-gas”-kwaliteit kan verhandeld worden op de hub van Zeebrugge.  

121. Tussen het Verenigd Koninkrijk en continentaal Europa bestaan ook andere 

verschillen met betrekking tot de kwaliteitsspecificaties van aardgas. Hiervoor kan verwezen 

worden naar de regels met betrekking tot het waterstofdauwpunt en de aanwezigheid van 

dust of vloeistoffen. Ondanks het feit dat er contractuele verschillen bestaan worden deze 

echter operationeel uitgevlakt, met maatregelen die technisch van aard zijn. In welke mate 

de liquiditeit op de hub hierdoor wordt aangetast is moeilijk te kwantificeren. Het belang van 

deze kwaliteitsverschillen neemt echter af naarmate de Interconnector meer en meer een 

import pijpleiding wordt voor het Verenigd Koninkrijk. 

4.4 ‘Firmness’ van de handel 

4.4.1 Back-up 

122. Gelijk welke fysische onderbreking in verband met de Interconnector heeft 

ogenblikkelijk een impact op het fysische evenwicht op de hub. Het is daarom noodzakelijk 

dat back-upgas ogenblikkelijk beschikbaar is. De N.V. HUBERATOR organiseert back-

updiensten met verschillende duurtijden (zie paragrafen 54 tot en met 57). De ervaring leert 

dat er kandidaten ontbreken voor het aanbieden van back-upgas, om te kunnen spreken van 

een competitieve markt. 

Volgens artikel 6, lid 2, 2°, van de gedragscode moet de vervoersonderneming de 

netgebruikers bijstaan “inzake het eerbiedigen van het evenwicht tussen de toeleveringen en 

afnamen van aardgas door de ontwikkeling van flexibiliteitsdiensten en de organisatie van de 

toegang tot en het gebruik van haar eventuele opslaginstallaties”.  

In overeenstemming met paragraaf 99 komt de organisatie van deze dienst dus toe aan de 

netbeheerder als een gereguleerde dienst. De CREG zal naar de toekomst toe dit ook als 

dusdanig controleren. 

                                                 
29 Brief van Ofgem, dd. 7 februari 2006, ref : UNC/Mod/069 : « Uniform Network Code modification 
proposal 069 ». 
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4.4.2 De toegang tot opslag 

123. Gegeven de huidige situatie zoals beschreven staat in paragraaf 76 van deze 

studie, en de opmerkingen die de CREG tijdens haar consultatie in 2005 mocht 

verzamelen30, vereist de ontwikkeling van de hub ook een verbetering van het 

flexibiliteitsaanbod. Om onder meer aan deze behoefte te voldoen had de CREG naar 

aanleiding van de wijziging van de gaswet door de wet van 1 juni 200531 voorgesteld om de 

regels voor de toekenning van opslagcapaciteit in België aan te passen opdat een, zelfs zeer 

beperkt, gedeelte zou kunnen voorbehouden worden voor de klanten van de hub, hetzij 

rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, via het opstellen, door de N.V. FLUXYS of de 

N.V. HUBERATOR, van een dienstenaanbod van het type parking and lending32.  

124. Veeleer dan de redenering van de CREG te volgen, heeft de wetgever verkozen 

terug te gaan naar de vorige tekst van de gaswet (artikel 15/11, §2) door de wet van 

27 december 200533, die een prioritaire toegang tot de hele opslag verleent aan de houders 

van een leveringsvergunning op de distributiemarkt in België, zonder afbreuk te doen aan de 

door de vervoersnetbeheerder gereserveerde capaciteit om aan zijn operationele behoeften 

te voldoen34. Deze regel maakt elke toekenning van opslagcapaciteit aan de klanten van de 

hub onmogelijk.  

125. Op basis van de nieuwe structuur zoals in hoofdstuk 4.2.1 van deze studie is 

voorgesteld, bevinden alle opslagmiddelen (ook de Belgische) zich buiten het 

vervoerssysteem Zeebrugge, dat als nieuwe locatie van de hub fungeert. Het aanbieden van 

flexibiliteit binnen de regio Zeebrugge is daarom niet mogelijk. De middelen dienen gehaald 

te worden in de aangrenzende systemen, zijnde het Noorse, dat van de Interconnector (UK) 

Limited en de LNG-terminal, maar ook het nationaal Belgisch systeem.  

                                                 
30 Zie het raadplegingsverslag van de CREG over de werking van de Belgische aardgasmarkt, pagina 
9, http://www.creg.be/pdf/Opinions/2005/GT112005/GSD-051110-rapportdeconsultationv6-NL.pdf. 
31 Wet van 1 juni 2005 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 
gasachtige producten en andere door middel van leidingen (Belgisch Staatsblad van 14 juni 2005). 
32 Het persbericht van de CREG van 15 juli 2005: 
http://www.creg.be/pdf/Presse/2005/compress15072005nl.pdf. 
33 Wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 30 december 
2005). 
34 Het persbericht van de CREG van 2 februari 2006: De CREG had de NV FLUXYS in juli 2005 
verzocht haar regels voor de toewijzing van opslagcapaciteit te wijzigen om die opslag toegankelijker 
te maken voor alle leveranciers (zie in dat verband het persbericht van 15 juli 2005). Een wijziging van 
de gaswet bevestigt echter dat de bestaande opslagcapaciteiten bij voorrang moeten toegewezen 
worden ten voordele van de distributieklanten. 
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4.5 Transparante informatie 

126. Een onderscheid wordt gemaakt tussen de informatie van de verhandelde 

producten, prijzen en hoeveelheden op de hub enerzijds en de informatie van het 

onderliggende systeem en de toegangswegen naar de hub anderzijds. Over de hele lijn 

dienen verdere ontwikkelingen te gebeuren. 

127. Voor het verstrekken van de eerste soort informatie staan enerzijds de APX groep 

in, samen met de gespecialiseerde pers en enkele brokers. Op APX zijn de voorzieningen 

aanwezig om voldoende informatie aan de markt te verstrekken, alleen is deze nog niet 

bruikbaar vanwege de beperkte handel op deze beurs.  

De marktinformatie inzake de OTC handel in Zeebrugge wordt verschaft door de pers in het 

Verenigd Koninkrijk. Dit verklaart voor een stuk de verbondenheid van de activiteiten op de 

hub van Zeebrugge met de NBP in het Verenigd Koninkrijk. 

128.  De marktinformatie van het onderliggende systeem en de toegangswegen naar de 

hub is ontoereikend indien men de ambitie heeft om de within-day transacties op de hub te 

ondersteunen. Nu de CREG dankzij de Europese verordening 1775/2005 bevoegdheid krijgt 

over doorvoer, zal zij de systeembeheerder(s) meer transparantie mogen opleggen.  

129. Vergelijking met de verwezenlijking van de netbeheerder in het Verenigd Koninkrijk, 

de NATIONAL GRID Plc, spreekt boekdelen35. Gegevens online tijdens de dag met 

betrekking tot de aardgasvraag en -aanbod, de aardgasstromen op de entry- en exit-punten 

van de Zeebrugge zone, de linepack, het onderbrekingrisico, de prijsindex, de impact van de 

weercondities en het gebruik van opslag worden hier duidelijk kenbaar gemaakt. De 

N.V. FLUXYS dient dringend de gepubliceerde informatie af te stellen op de noden van alle 

netgebruikers, en niet enkel op deze met een grote ervaring in de aardgassector en met een 

behoorlijk niveau aan eigen middelen. 

4.6 Het consultatieplatform 

130. Met het oog op de verdere integratie van de hub van Zeebrugge in de 

geliberaliseerde markt en ter ondersteuning van de wijzigingen die hieromtrent dienen 

doorgevoerd te worden, heeft de CREG de intentie om een ad hoc consultatieplatform op te 

richten, dat haar marktconsultatie zal vergemakkelijken in verband met vraagstukken 

                                                 
35 http://www.nationalgrid.com/uk/Gas/Data/dsr/. 
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betreffende de goede werking van de hub van Zeebrugge en de economische, technische en 

juridische aspecten daarvan.  

De CREG heeft de gewoonte om openbare raadplegingen te organiseren wanneer ze ertoe 

komt nieuwe marktregels goed te keuren of uit te werken. De complexiteit van het 

voorliggende project, dat ernaar streeft de liquiditeit van de hub van Zeebrugge te 

verbeteren, laat echter vermoeden dat een voortdurende consultatieprocedure zal 

noodzakelijk zijn. Om die reden lijkt de formule van een consultatieplatform beter geschikt. 

131. Bij de uitbouw van dit ‘Zeebrugge platform’ dient te worden voorzien in een 

adequate vertegenwoordiging van de betrokken marktspelers. De CREG zal volgende 

instellingen of bedrijven uitnodigen:  

a. de betrokken overheden: Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand 

en Energie, Department of Trade and Industry (DTI) en OFGEM; 

b. de beheerders: de N.V. FLUXYS, de N.V. HUBERATOR, de N.V. FLUXYS LNG, de 

INTERCONNECTOR (UK) Ltd., NATIONAL GRID TRANSCO, GASSCO en de APX 

Group; 

c. een vertegenwoordinging van de leden van de hub van Zeebrugge; 

d. de bevrachters/niet-leden die actief zijn op de grote Belgische toegangswegen van en 

naar de regio Zeebrugge; 

e. Europese representatieve organisaties zoals de Gas Infrastructure Europe (GIE) voor 

de netbeheerders, de European Federation of Energy Traders (EFET) en Eurogas 

voor de leveringsondernemingen, EASEE-gas en de Organisation of Gas Producers 

(OGP); 

f. de Council of European Energy Regulators (CEER) omwille van de band tussen dit 

project en het ruimer proces ter bevordering van regionale marktintegratie (Gas 

Regional Initiatives). 

132. Met behulp van dit platform wil de CREG een streven naar samenwerking tussen 

alle partijen bevorderen, opdat de overgang naar de « nieuwe hub » zo efficiênt mogelijk zou 

gebeuren en zo goed mogelijk aan de verwachtingen zou voldoen. Het uitwerken, toetsen en 

opvolgen van de in dit vierde hoofdstuk naar voor gebrachte maatregelen om de liquiditeit te 

verbeteren en de ontwikkeling van de hub te ondersteunen, zal een eerste opdracht zijn. Het 

werk zal zoveel mogelijk via elektronische briefwisseling gebeuren. Toch voorziet de CREG 

een vergadering in september 2006. Onder andere uit de coördinatie van de studie inzake 
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interoperabiliteit, zoals vermeld is paragraaf 117 van deze studie, heeft de CREG ervaren 

dat een vergadering, zeker in een initieel stadium, een toegevoegde waarde betekent.  

4.7 Besluit van hoofdstuk 4 

133. Hoofdstuk 4 behandelt de maatregelen om de liquiditeit te verbeteren en de verdere 

ontwikkeling van de aardgasbeurs en de hub te ondersteunen. Een eerste maatregel bestaat 

erin de gaswet aan te passen opdat de Belgische aardgasbeurs gereguleerd wordt in 

overeenstemming met de bevindingen van de CREG zoals vermeld staat in haar studie 

(F)040408-CDC-268 van 8 april 2004 over de noodzakelijke regulatieve maatregelen bij de 

oprichting van een Belgische elektriciteitsbeurs. Naar de toekomst toe betekent deze 

regulering een blijvende garantie voor de betrouwbaarheid, de transparantie, de efficiëntie en 

de goede werking van de handel. Met betrekking tot de hub, die door de beurs als basis voor 

de fysische transacties gebruikt wordt, vraagt de CREG om te worden geraadpleegd door de 

N.V. Huberator wanneer deze laatste nieuwe maatregelen zou vooropstellen. Zij zal de 

behoefte aan een mogelijke regulering van de hub evalueren in het licht van de opgedane 

ervaring. 

134. Verder zijn er maatregelen nodig opdat de toegang tot de hub zou verhoogd 

worden. Enerzijds is er een duidelijke behoefte om de bestaande terminals in de regio 

Zeebrugge operationeel met elkaar te verbinden en om de toegangsbeperkingen van en 

naar al deze terminals in Zeebrugge op te heffen. Daarom wordt aan de N.V. FLUXYS de 

introductie gevraagd van een specifiek vervoerssysteem voor de regio Zeebrugge36 via een 

wijziging van haar belangrijkste voorwaarden in overeenstemming met artikel 10 van de 

huidige gedragscode en de goedkeuring ervan door de CREG. 

Anderzijds dient de toegankelijkheid op de grote Belgische toegangswegen van en naar de 

hub verhoogd. De uitwerking en publicatie door de N.V. FLUXYS van de regels 

overeenkomstig de Europese Verordening 1775/2005, met onder andere de invoering van 

een markt voor korte termijncapaciteit, bevordert alvast de transparantie en de niet-

discriminatie. 

135. Daarnaast heeft de aardgaskwaliteit een belangrijke impact op de liquiditeit op de 

hub van Zeebrugge omdat de huidige specificaties de hoeveelheid gas, die kan verhandeld 

worden, beperken. Zelfs al evolueert België naar de specificaties die door EASEE-gas 

aanbevolen worden, dan blijft nog het feit dat Groot Brittannië voor lange tijd een strengere 

norm handhaaft. Er moet dus ergens tussen Zeebrugge en Bacton een dienst voor 
                                                 
36 Met entry-punten IZT, ZPT, LNG-terminal, en OKS, en exit-punten IZT en OKS.  
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gasconversie aangeboden worden. Op initiatief van de CREG wordt de uitvoering van een 

technisch-economische studie onder toezicht van de betrokken regulatoren voorgesteld, 

waarvan het resultaat uiteindelijk dient te leiden tot de set-up van een fysische oplossing van 

kwaliteitsconversie opdat de verhandeling van aardgas op de hub volgens de Belgische 

kwaliteitspecificaties wordt gestandaardiseerd. 

136. Marktonderzoek wijst op een bezorgdheid betreffende de ‘firmness’ van de handel. 

Het dienstenpakket van de systeembeheerder dient hervormd en uitgebreid te worden om de 

gevraagde back-up tegen correcte voorwaarden aan te bieden. Overeenkomstig de 

wettelijke bepalingen dient de uitwerking van back-up/backdown diensten beschouwd te 

worden als een gereguleerde taak voor de netbeheerder. De CREG vraagt dat gepaste 

overeenkomsten worden gesloten opdat de hub kan rekenen op de beschikbare operationele 

middelen van Fluxys, zonder het Belgisch net in gevaar te brengen. Voor het overige mag 

niet gedraald worden met de aanbieding van korte termijndiensten, van het type parking and 

lending, die belangrijk zijn voor de vlotte werking van een hub en een LNG terminal.  

137. Tenslotte wordt vastgesteld dat spelers op de hub van Zeebrugge hun informatie 

grotendeels elders dienen te halen, zoals op de website van de NATIONAL GRID Plc. De 

beschikbare marktinformatie van het onderliggende systeem en de toegangswegen naar de 

hub is ontoereikend indien men de ambitie heeft om de within-day transacties op de hub te 

ondersteunen. Door de N.V. HUBERATOR en de N.V FLUXYS is een betere afstemming 

nodig van de publicatie van openbare en transparante informatie om de behoeften in te 

vullen van de bevrachters voor verhandeling van aardgas op de hub van Zeebrugge. 

138. Ter ondersteuning van haar beleid, richt de CREG een consultatieplatform op. Dit 

‘Zeebrugge-platform’ zal samengesteld worden uit de volgende categorieën: 

a. de betrokken overheden; 

b. de betrokken Belgische en buitenlandse systeem- en marktbeheerders; 

c. de bevrachters en handelaars die al of niet lid zijn van de hub; en 

d. de Europese representatieve organisaties in de gassector.  
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