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Voorwoord 

 
Een van de wettelijke taken van de Energiekamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is om 

de groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas nauwlettend te volgen. De resultaten van deze periodieke 

monitoring worden gebruikt om voorstellen te formuleren voor maatregelen die de NMa of de Minister van 

Economische Zaken kunnen nemen om de werking van deze markten te verbeteren.  Anders dan in 

voorgaande jaren, zijn dit jaar de analyses van de gasmarkt en die van de elektriciteitsmarkt samengevoegd 

in één rapport, waardoor het een handzaam overzicht biedt van de relevante ontwikkelingen in deze beide 

energiemarkten. 

 

Bij het opstellen van dit rapport is dankbaar gebruik gemaakt van de inbreng van diverse externe partijen. 

Over de elektriciteitsmarkt is gesproken in een klankbordgroep met vertegenwoordigers van producenten, 

handelaren en belangenbehartigingsorganisaties. De resultaten bij de gasmarkt zijn eveneens besproken met 

een aantal marktpartijen. Om een beter zicht te krijgen op de relatie tussen de gas- en elektriciteitsmarkt zijn 

bovendien een drietal workshops gehouden. De inhoud van dit rapport komt uiteraard volledig voor rekening 

van de NMa. 

 

De Raad van Bestuur van de  NMa 
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Conclusies 
 

Algemeen 

1. De Nederlandse groothandelsmarkten voor energie worden nog steeds gehinderd door diverse 

knelpunten, waardoor de kosten voor energiegebruikers hoger zijn dan ze in goed werkende markten 

zouden zijn. Alleen al door het efficiënter benutten van de importinfrastructuur kunnen 

energiegebruikers enkele tientallen miljoenen Euro’s besparen. De knelpunten bestaan met name in de 

gasmarkt waar diverse weerstanden snellere invoering van marktwerking belemmeren.  

 

2. Om de werking van de gasmarkt te verbeteren zijn de volgende acties nodig: 

a. investeringen in importcapaciteit door de beheerder van het gastransportnetwerk (GTS); 

b. verbeteren van de allocatie van huidige importcapaciteit; 

c. verbeterde toegang van marktpartijen tot de bestaande faciliteiten voor opslag van gas, na een 

evenwichtige analyse van alle effecten daarvan; 

d. zo spoedig mogelijke invoering van een marktconform balanceringsregime; 

e. het voortvarend realiseren van de door de Minister voorgenomen wettelijke regeling dat gas 

voortaan alleen op de TTF kan worden overgedragen en dat er meer standaard raamcontracten 

beschikbaar komen. 

 

3. Om de werking van de elektriciteitsmarkt te verbeteren is het nodig dat: 

a. de beschikbare importcapaciteit wordt vergroot, onder andere via de introductie van 

marktkoppeling op de Nederlands-Duitse grens; 

b. belemmeringen in het nationale netwerk voor aansluitingen van nieuwe elektriciteitscentrales 

(zo efficiënt mogelijk) worden weggewerkt; 

c. verbetering van de werking van de gasmarkt (zie punt 2.). 

 

4. De beheerders van het hogedruknet bij gas en het hoogspanningsnet bij elektriciteit (TSOs) moeten zich 

proactiever opstellen bij het faciliteren van marktwerking, wat ook betekent dat ze meer menskracht en 

middelen hiervoor beschikbaar moeten maken. Het gaat hier om voor de markt belangrijke activiteiten 

als investeren in nieuwe capaciteit, het (meer) beschikbaar maken van capaciteit, het verbeteren van de 

allocatie van capaciteit over spelers en het verstrekken van informatie aan marktpartijen. Vanwege de 

nauwe samenhang tussen nationale netwerken moeten de TSOs gezamenlijk tot integrale plannen 

komen voor het efficiënter benutten van bestaande infrastructuur en de ontwikkeling van nieuwe 

infrastructuur. 

 

5. Voor de verdere Europese integratie van de nationale energiemarkten zullen de nationale 

toezichthouders, TSOs en overheden meer moeten samenwerken. Het toezicht op de energiemarkten zal 

verder baat hebben bij de komst van een sterke en onafhankelijke Europese toezichthouder waardoor 

sneller en effectiever kan worden opgetreden.  

  

Gasmarkt 

6. Het functioneren van de gasmarkt wordt belemmerd door beperkte toegang van spelers tot zowel 

importleidingen als seizoensflexibiliteit, het ontbreken van een (markt)mechanisme om op efficiënte 

wijze aan balanceringsverplichtingen te voldoen en beperkingen om gas op de handelsplaats TTF te 

kopen en te verhandelen. 

 

7. Om de mogelijkheden om gas te importeren te vergroten, is het noodzakelijk dat GTS meer investeert in  

capaciteit  en de allocatie van de huidige capaciteit verbetert. De onlangs door GTS gehouden open 
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season voor importcapaciteit zal deels in de marktbehoefte voorzien, maar deze aanpak levert 

onvoldoende op omdat het investeringsrisico teveel bij de shippers ligt. Het is belangrijk dat deze 

capaciteit ook voor de korte-termijn behoefte beschikbaar wordt gemaakt. Daarnaast moet het bestaande 

use it or lose it mechanisme beter worden toegepast.  

 

8. De markt voor seizoensflexibiliteit kan worden verbeterd door de huidige opslagfaciliteiten voor een 

groter deel aan (andere) marktpartijen beschikbaar te stellen. Marktpartijen worden hierdoor minder 

afhankelijk van de grootste leverancier en de faciliteiten worden efficiënter benut. Een extra argument 

hiervoor is dat de noodzaak afneemt om deze opslagen deels voor leveringszekerheid te reserveren 

omdat in een liquide gasmarkt met een marktconform balanceringsregime de vraagrespons (door onder 

meer elektriciteitsproducenten) bijdraagt aan de zekerheid van de gasleveringen. In verband met het 

investeringsklimaat voor nieuwe opslagen dient er op korte termijn, na een evenwichtige analyse van alle 

effecten, duidelijkheid te komen over de inzetbaarheid van deze gasopslagen voor de markt. 

 

9. Het ontbreken van een marktconform balanceringsregime is een grote belemmering voor de werking van 

de gasmarkt. Het is van groot belang dat zo snel mogelijk het huidige regime door een marktconform 

systeem wordt vervangen. De door de Minister van EZ in haar gasbrief genoemde deadline van 1 januari 

2010 moet de uiterste datum zijn, waarbij GTS zich moet inspannen om het nieuwe systeem ruim voor 

die datum te realiseren.   

 

10. Om de noodzakelijke ontwikkeling van de TTF tot een liquide handelsplatform te realiseren dienen de 

eerder door de NMa gedane, en door de Minister van Economische Zaken deels overgenomen, 

voorstellen onverkort te worden uitgevoerd. Het moet snel geregeld worden dat al het gas voortaan op 

de TTF wordt overgedragen, waar het kan worden verhandeld, en dat er meer standaard raamcontracten 

beschikbaar komen.   

 

11. De werking van de elektriciteitsmarkt wordt belemmerd door inefficiënte benutting van de 

landsgrensoverschrijdende verbindingen met Duitsland en de hoge concentratie van het aanbod, 

waardoor producenten, vooral tijdens piekuren, weinig concurrentiedruk ervaren. Net als in het vorige 

Monitorrapport zien we ook over 2007 dat de marktuitkomsten samen hangen met de marktpositie van 

afzonderlijke bedrijven: hoe meer de producenten nodig zijn om aan de vraag te voldoen, hoe hoger de 

prijs van elektriciteit. Hoewel er dus een duidelijk verband bestaat tussen de hoge concentratie bij het 

aanbod en de hoogte van de elektriciteitsprijs en er aanwijzingen zijn dat productiebedrijven hun sterke 

marktpositie gebruiken om de marktuitkomsten te beïnvloeden, is er voor dit laatste geen bewijs 

gevonden.  

 

12. Om de importcapaciteit bij elektriciteit beter te benutten is het zaak dat de al voorgenomen introductie 

van marktkoppeling met Duitsland en Noorwegen op korte termijn worden gerealiseerd. Ervaringen met 

de marktkoppeling met België en Frankrijk laten zien dat daardoor de grensoverschrijdende verbindingen 

efficiënter worden gebruikt. De benutting van de importcapaciteit wordt eveneens efficiënter door 

onbenutte capaciteit in intra-day te verhandelen, waarin voor de grenzen met zowel Duitsland als België 

door de TSOs moet worden voorzien.  

 

13. De concurrentie op de elektriciteitsmarkt zal verbeteren wanneer de bestaande plannen voor de bouw 

van nieuwe (zowel grote als kleine) centrales gerealiseerd zijn. Van belang is daarom dat mogelijke 

belemmeringen voor die bouw, zoals de beschikbare ruimte in het net, door de landelijke (TenneT) en 

regionale netbeheerders (op een zo efficiënt mogelijke wijze) worden weggenomen. 
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Samenvatting 
 

1. Een van de wettelijke taken van de Energiekamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is 

om de Nederlandse groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas nauwlettend te volgen. Het doel van 

deze monitoring is te bepalen of de marktwerking wordt belemmerd en welke maatregelen de NMa of de 

Minister van Economische Zaken kunnen nemen om deze belemmeringen op te heffen.  

 

2. De monitoring van de werking van de groothandelsmarkten bestaat uit het vergelijken van waargenomen 

ontwikkelingen met maatstaven voor de ideale situatie. Idealiter is de kwaliteit en kwantiteit van de 

infrastructuur zodanig dat elke verandering daarin (vergroting of verkleining) tot welvaartsverliezen leidt. 

Verder moet, in principe, de infrastructuur voor alle marktpartijen toegankelijk zijn tegen voorwaarden 

die zowel voldoende rekening houden met de noodzakelijke vergoeding van investeringskosten als er 

voor zorgen dat de beslissingen tot gebruik van de infrastructuur zo efficiënt mogelijk plaats vinden. 

Competitieve markten kenmerken zich verder door een structuur waarin marktpartijen niet in staat zijn 

marktmacht uit te oefenen en de prijzen bepaald worden door de marginale kosten van het aanbod. 

Daarnaast zijn handelsplaatsen zodanig liquide dat standaard transacties snel en efficiënt kunnen 

worden uitgevoerd,   

 

In f r ast r uct uur  

3. De infrastructuur voor import van hoogcalorisch gas wordt niet efficiënt benut. Hoewel de capaciteit 

volledig geboekt is, wordt deze in een beperkt aantal uren volledig gebruikt. Shippers ontbreekt het aan 

mogelijkheden om ongebruikte capaciteit alsnog te gebruiken om te arbitreren tussen de spotmarkten in 

Nederland, Duitsland en België. Hierdoor zijn gasafnemers, inclusief elektriciteitsbedrijven, tussen de 10 

en 20 miljoen Euro per jaar meer kwijt voor hun gas. 

 

4. Om de mogelijkheden om gas te importeren te vergroten, is het noodzakelijk dat GTS meer investeert in 

capaciteit  en de allocatie van de huidige capaciteit verbetert. De onlangs door GTS gehouden open 

season voor capaciteit zal deels in de marktbehoefte voorzien, maar deze aanpak levert onvoldoende op 

omdat het investeringsrisico teveel bij de shippers ligt. Het is belangrijk dat deze capaciteit ook voor de 

korte-termijn behoefte beschikbaar wordt gemaakt. De bestaande importcapaciteit kan beter worden 

benut door het bestaande use it or lose it beter toe te passen. Verbetering ontstaat ook door niet-gebruikte 

transportcapaciteit via een secundaire markt te herverdelen, waarvoor onlangs een proef is gestart. 

Verder moet de informatievoorziening over de beschikbaarheid van de importcapaciteit verbeteren. Het 

op korte termijn vergroten van de transparantie is daarom een van de speerpunten van de 

toezichthouders en netwerkbeheerders (TSOs) in Noordwest-Europa. 

 

5. Net als bij de importcapaciteit, werd tot voor kort ook de capaciteit voor kwaliteitsconversie wel volledig 

geboekt, maar onvolledig benut. Shippers konden daardoor soms geen gebruik maken van de 

infrastructuur, terwijl er, in fysieke zin, wel ruimte is. Dit knelpunt werd al herkend in de vorige 

gasmonitor en door de Minister van Economische Zaken in haar gasbrief aan de orde gesteld. Inmiddels 

hebben GTS en GasTerra onderling afspraken gemaakt, zodat GTS sinds 1 juli 2008 in staat is om, bij het 

huidige volume van de vraag, aan alle verzoeken tot kwaliteitsconversie te voldoen.  

 

6. Bij de infrastructuur voor seizoensopslagen van gas is er vrijwel nooit sprake van volledige benutting. 

Desondanks ervaren marktpartijen een gebrekkige toegang tot de opslagfaciliteiten. Dit komt doordat de 

operators de opslagfaciliteiten grotendeels reserveren voor eigen gebruik, namelijk om de productie 

vanuit de kleine velden te ondersteunen (GasTerra) en voor het voldoen aan de leveringszekerheidstaak 
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(GTS). De markt voor seizoensflexibiliteit kan worden verbeterd door de huidige opslagfaciliteiten voor 

een groter deel aan (andere) marktpartijen beschikbaar te stellen. Hierdoor worden marktpartijen niet 

alleen minder afhankelijk van de grootste leverancier, maar worden deze faciliteiten eveneens efficiënter 

benut. Een extra argument hiervoor is dat de noodzaak afneemt om deze opslagen deels voor 

leveringszekerheid te reserveren, omdat in een liquide gasmarkt met een marktconform 

balanceringsregime de vraagrespons (door onder meer elektriciteitsproducenten) bijdraagt aan de 

zekerheid van gasleveringen. In verband met het investeringsklimaat voor nieuwe opslagen dient op 

korte termijn, na een evenwichtige analyse van de effecten, duidelijkheid te komen over de inzetbaarheid 

van deze gasopslagen voor de markt. 

 

7. De markt voor korte-termijn gasflexibiliteit is in afgelopen jaren verbeterd door de komst van de 

zogenoemde combiflex, waardoor marktpartijen bij de beheerder van het hogedruknet (GTS) terecht 

kunnen voor producten om in hun flexibiliteitsbehoefte voorzien. De bovengenoemde verbetering in de 

toegang tot kwaliteitsconversie komt de markt voor korte-termijn flexibiliteit eveneens ten goede. 

 

Meded nging 

8. De Nederlandse gasmarkt is van oudsher in hoge mate geconcentreerd. Vooral de laagcalorische markt 

is op sommige onderdelen vrijwel monopolistisch. In 2007 is daar nauwelijks verandering in gekomen. 

Op de hoogcalorische markt is de concentratie in 2007 op de meeste onderdelen afgenomen, maar de 

markt is nog steeds geconcentreerd met een HHI van ruim boven de ‘benchmark’ van 1800. 

 

9. De mededinging in de gasmarkt wordt beperkt door een aantal toetredingsdrempels. Shippers ervaren 

de schaarste aan vaste importcapaciteit als een van de grootste barrières op de Nederlandse gasmarkt. 

Afschakelbare capaciteit wordt niet gezien als een alternatief vanwege het risico van afschakeling en de 

daarmee samenhangende boetes op onbalans. 

 

10. Uurlijkse balancering in combinatie met de hoge onbalansheffingen is voor nieuwe toetreders met een 

klein portfolio een hoge drempel. Shippers hebben bovendien nog steeds onvoldoende stuurinformatie 

voor het beheersen van onbalansrisico’s. Dit leidt bovendien tot inefficiënte uitkomsten omdat de 

heffingen voor shippers met onbalans vaak geen relatie hebben met de werkelijke (on)balanssituatie in 

het hele netwerk. De progressie die gemaakt is op het gebied van stuurinformatie in 2007 wordt als 

positief, maar onvoldoende ervaren. Voor de werking van de gasmarkt is het van groot belang dat er 

spoedig een marktconform balanceringsregime komt. 

 

Handel spl aat sen 

11. Ondanks de groei in volume, is de handelsplaats TTF nog onvoldoende liquide. Het overgrote deel van 

het gas (ruim 90%) wordt nog buiten TTF om verhandeld. Dit geldt zowel voor H-gas, maar helemaal 

voor L-gas dat in 2007 vrijwel niet op TTF te krijgen was. De groei van TTF is in 2007 opnieuw gedaald 

ten opzichte van het voorgaande jaar, waarmee een trend zichtbaar wordt. Deze dalende trend wordt 

overigens doorbroken in de eerste helft van 2008. De variëteit in producten is nog steeds beperkt. Er 

vindt vooral handel plaats in lange termijnproducten, zoals year-ahead. De day-ahead handel is net als 

voorgaande jaren laag, en ook de within-day handel komt nog niet van de grond. Dit betekent dat 

marktpartijen nog maar in beperkte mate terecht kunnen op de TTF voor hun behoefte aan balancering 

en sourcing. 

 

12. De minister van EZ heeft wettelijke maatregelen aangekondigd waardoor gas op de TTF moet worden 

overgedragen, waar het verhandeld kan worden. Het is echter ook belangrijk dat er meer standaard 

raamcontracten beschikbaar komen, waardoor de verhandelbaarheid van het gas groter wordt. Wanneer 
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deze maatregelen gerealiseerd zijn, zal het handelsvolume en de liquiditeit van TTF flink kunnen 

toenemen. 

 

Infrastructuur 

13. De (fysieke) benutting van de importcapaciteit was in 2007, gemiddeld over alle uren, lager dan in 2006. 

Dit komt met name door een duidelijke afname in de benuttingsgraad van de importcapaciteit op de 

Nederlands-Belgische grens die is gerelateerd aan wijzigende prijsverhoudingen tussen deze landen aan 

het einde van het jaar. Tegelijkertijd zien we dat het aantal uren dat deze verbinding volledig wordt benut 

duidelijk is toegenomen. Marktkoppeling met België en Frankrijk zorgt hier voor een efficiëntere 

benutting van de infrastructuur.  

 

14. Op de Nederlands-Duitse grens is de benuttingsgraad van de importcapaciteit licht gedaald in 

vergelijking met 2006 en is het aantal uren met volledige benutting vergelijkbaar. Afzonderlijke day-ahead 

veilingen van grenscapaciteit (op TSO Auction) en de commodity elektriciteit (op stroombeurzen) 

zorgen ervoor dat de interconnectiecapaciteit niet altijd volledig benut wordt als zich prijsverschillen 

tussen beide landen voordoen. Wanneer de infrastructuur wel optimaal benut zou worden, dan zou dat 

de elektriciteitsgebruikers tussen de 10 en 20 miljoen Euro per jaar schelen. Het is daarom belangrijk dat 

ook op de Nederlands-Duitse grens spoedig marktkoppeling wordt geïntroduceerd. 

 

15. De benutting van de importcapaciteit wordt eveneens efficiënter door onbenutte capaciteit in intra-day te 

verhandelen, waarin voor de grenzen met zowel Duitsland als België door de TSOs moet worden 

voorzien.  

 

Meded nging 

16. De elektriciteitsmarkt is nog steeds een geconcentreerde markt. Een groot deel van de beschikbare 

productiecapaciteit is in handen van enkele bedrijven, terwijl deze bedrijven ook het leeuwendeel van de 

productie voor hun rekening nemen. In vergelijking met 2006 is in 2007 de marktpositie van spelers 

zelfs sterker geworden. Er waren meer uren waarin een of meerdere spelers onmisbaar waren. Het blijkt 

dat onmisbaarheid van spelers nauw samenhangt met de elektriciteitsprijs: hoe groter de onmisbaarheid 

in een uur, hoe hoger de prijs in dat uur.  

 

17. In hoeverre de marktmacht door bedrijven is gebruikt om de marktuitkomsten te beïnvloeden, is niet 

geheel duidelijk. Alhoewel er aanwijzingen zijn voor strategisch gedrag, kunnen die niet gezien worden 

als bewijs. De inzet van centrales blijkt minder efficiënt te zijn als zou kunnen. In 2007 is deze dispa ch 

inefficiëntie bijna het dubbele van die in 2006. We zien bovendien een opvallend verschil in de efficiëntie 

van de inzet van centrales binnen afzonderlijke portfolio’s en die op het niveau van de gehele sector. Het 

is echter ook mogelijk dat er andere factoren zijn die tot deze inefficiënte uitkomsten leiden, zoals 

contractverplichtingen bij de inkoop van gas die maken dat bedrijven relatief dure centrales inzetten. 

 

18. Ondanks de lagere markup in 2007 was de winstgevendheid van de elektriciteitsopwekking nog steeds 

goed. De gemiddelde winst per MW lag ruim boven het bedrag dat nodig is voor een investering in een 

nieuwe centrale, wat betekent dat de huidige marktuitkomsten investeringen in nieuwe centrales 

uitlokken. Op dit moment bestaan er inderdaad een groot aantal plannen voor de bouw van nieuwe 

centrales. Wanneer deze plannen worden gerealiseerd, zal de schaarste verminderen en de marktpositie 

van de spelers afzwakken, wat zal leiden tot meer concurrentie en mogelijk lagere elektriciteitsprijs. Het 

is daarom van belang dat factoren die de bouw van nieuwe centrales belemmeren, zoals de ruimte in het 

net, door de landelijke (TenneT) en regionale netbeheerders (op een zo efficiënt mogelijke wijze) worden 

weggenomen. 
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Handelsplaatsen 

19. De liquiditeit van de spotmarkt APX, de Nederlandse elektriciteitsbeurs, heeft zich in 2007 gunstig 

ontwikkeld. De APX laat minder prijspieken zien en de gevoeligheid van de prijs voor extra biedingen is 

afgenomen. Het verhandelde volume steeg, maar minder sterk dan in afgelopen jaren. Gerelateerd aan 

de omvang van de nationale markten liggen volumes op APX hoog vergeleken met Powernext (Franse 

beurs) en blijft de volume ontwikkeling enigszins achter bij EEX (Duitse beurs).Prijzen op de 

elektriciteitsbeurzen volgen elkaar redelijk goed, al zijn er soms wel grote prijsverschillen, die 

samenhangen met belemmeringen bij het gebruik van de grensoverschrijdende transportcapaciteit. 

 

20. De liquiditeit van de  markten voor gestandaardiseerde termijncontracten, zowel OTC als Endex, heeft 

zich daarentegen, door vooralsnog onduidelijke oorzaken, ongunstig ontwikkeld in 2007. De volumes 

(verhandeld en gecleard) op Endex zijn duidelijk afgenomen. Op de OTC markt was voor 

maandcontracten de spreiding tussen bied- en laatprijzen groter, waarbij overigens uitschieters zo goed 

als verdwenen zijn, en tevens was er sprake van meer en grotere prijsschommelingen. Bij jaarcontracten 

is het niveau van bied-laatspreiding en volatiliteit van prijzen overigens vergelijkbaar met 2006. In 

vergelijking met termijnmarkten in de buurlanden kent Nederland een duidelijk hogere spreiding tussen 

bied- en laatprijzen, terwijl de volatiliteit van de prijzen in Nederland meer in lijn is met die in 

buurlanden. 

 

21. De elektriciteitsmarkt wordt gehinderd door onvolkomenheden in de gasmarkt, maar andersom is dat 

nauwelijks het geval. Het verbeteren van de marktwerking op de gasmarkt komt daardoor de 

elektriciteitsmarkt ten goede, terwijl de elektriciteitsmarkt daarmee tegelijkertijd een positieve bijdrage 

kan leveren aan het leveren van flexibiliteit op de gasmarkt. 

 

22. Door de beperkte beschikbaarheid van kwaliteitsconversie waren elektriciteitsproducenten voor L-gas in 

sterke mate afhankelijk van één leverancier. De beschikbaarheid van kwaliteitsconversie is per 1 juli 2008 

echter veranderd door afspraken tussen GTS en GasTerra. Wanneer dit ook formeel is vastgelegd in de 

gascodes, mag de beschikbaarheid van kwaliteitsconversie geen probleem meer vormen voor 

gasafnemers. Deze integratie neemt echter niet weg dat bij het voorzien in de  behoefte aan 

seizoensflexibiliteit de afhankelijkheid van de grootste leverancier nog steeds bestaat. 

 

23. Een groot knelpunt is nog steeds het ontbreken van liquide markten voor flexibiliteit en balancering. 

Door aanpassing van het balanceringsregime, waarbij de stuurinformatie verbetert en partijen kunnen 

reageren tegen marktconforme prijzen, zal dit flink verbeteren. Deze aanpassing dient zo spoedig 

mogelijk gerealiseerd te worden. Daarnaast is het van groot belang dat de ontwikkeling van de TTF wordt 

bevorderd door te regelen dat al het gas op de TTF moet worden overgedragen, waarbij er bovendien een 

ruim scala aan aangeboden producten is.  

 

24. Verdere Europese integratie van de nationale energiemarkten is een noodzakelijke voorwaarde voor de 

verdere ontwikkeling van energiemarkten. Vanwege de verwevenheid van de nationale netwerken, is het 

belangrijk dat de nationale TSOs tot integrale plannen komen voor het efficiënter benutten van 

bestaande infrastructuur en de ontwikkeling van nieuwe infrastructuur. In aanvulling hierop is het 

essentieel dat in alle landen de voorwaarden voor een (effectief) onafhankelijk netbeheer zijn vervuld. 

Het toezicht op de energiemarkten, tot slot, zal baat hebben bij de komst van een sterke en 

onafhankelijke Europese toezichthouder, waardoor er sneller en effectiever opgetreden kan worden.        
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1 Inleiding 
  

 

1.1 Achtergrond 
De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft als wettelijke taak om de groothandelsmarkten voor 

elektriciteit en gas nauwlettend te volgen.1 Het doel van deze monitoring is te bepalen of de werking van deze 

markten wordt belemmerd en welke maatregelen de NMa en de Minister van Economische Zaken kunnen 

nemen om deze belemmeringen op te heffen. Vanwege de samenhang tussen de elektriciteits- en gasmarkt, 

de grote overeenkomsten in de wijze van analyseren en de wens om efficiëntievoordelen te realiseren bij de 

monitoring, zijn dit jaar de analyses van de gasmarkt en die van de elektriciteitsmarkt samengevoegd in één 

rapport. 

1.2 Methode van aanpak 

1.2.1 Maatstaven voor beoordeling marktuitkomsten 
De monitoring van de werking van de groothandelsmarkten bestaat, globaal gezegd, uit het vergelijken van 

waargenomen ontwikkelingen met maatstaven. Het gaat hierbij om drie hoofdaspecten, te weten:  

̇ toegang tot en beschikbaarheid van infrastructuur; 

̇ mate van concurrentie tussen spelers (bij producenten, afnemers en handelaren); 

̇ mate van ontwikkeling van handelsplaatsen. 

Toegang tot essentiële infrastructuur, zoals het hoogspanningsnet, gasopslagen en stations voor 

kwaliteitsconversie, vormt de basisvoorwaarde voor de totstandkoming van competitieve energiemarkten en 

de ontwikkeling van liquide handelsplaatsen. Idealiter is de kwaliteit en kwantiteit van de infrastructuur 

zodanig dat elke verandering daarin (vergroting of verkleining) tot welvaartsverliezen leidt. Verder moet, in 

principe, de infrastructuur voor alle marktpartijen toegankelijk zijn tegen voorwaarden die zowel voldoende 

rekening houden met de noodzakelijke vergoeding van investeringskosten als er voor zorgen dat de 

beslissingen tot gebruik van de infrastructuur zo efficiënt mogelijk plaats vinden. Competitieve markten 

kenmerken zich verder door een structuur waarin marktpartijen niet in staat zijn marktmacht uit te oefenen 

en de prijzen bepaald worden door de marginale kosten van het aanbod. De mate van liquiditeit in de markt 

bepaalt tegen welke transactiekosten contracten tot stand komen en daarmee het vertrouwen van partijen in 

de markt. 

 

Om te bepalen in hoeverre de feitelijke marktsituatie de ideale situatie heeft bereikt, gebruiken we 

verschillende maatstaven, afhankelijk van de beschikbaarheid van gegevens en/of mogelijkheid om deze 

maatstaven te berekenen.2 De maatstaven die we toepassen zijn:  

 

j

1  De Elektriciteitswet 1998 (artikel 5, lid3), stelt het volgende: “De raad van bestuur van de 
mededingingsautoriteit houdt bij de uitoefening van de hem op grond van deze wet en de Gaswet 
toegekende taken en bevoegdheden rekening met het belang van de bevordering van een elektriciteitsmarkt 
en een gasmarkt die niet-discriminatoir en transparant zijn en gekenmerkt worden door daadwerkeli ke 
mededinging en een doeltreffende marktwerking. Hij volgt nauwlettend in welke mate de elektriciteitsmarkt 
en de gasmarkt aan de […] genoemde belangen voldoen […].”  
2 Theoretisch is de beste maatstaf die welke informatie geeft over de marginale welvaartseffecten van 

maatregelen om de marktwerking te verbeteren: een markt is nog niet voldoende competitief zolang er nog 

maatregelen genomen kunnen waarvan de baten de kosten overtreffen. De methode om deze maatstaf toe te 

passen is het uitvoeren van maatschappelijke kosten-batenanalyses van specifieke maatregelen. Deze 

methode passen we, om praktische redenen, niet in deze monitor toe, maar het denkraam van deze methode 

speelt op de achtergrond van de analyse wel mee. 
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• ontwikkeling in de tijd, zowel binnen het jaar zelf als in vergelijking met het voorgaande jaar; 

• situatie in andere landen, in het bijzonder landen waarmee Nederland in verbinding staat, zoals 

Duitsland, België en Verenigd Koninkrijk; 

• afwijking ten opzichte van kritische waarden van specifieke kengetallen, zoals bij de RSI, markup en 

dekkingsgraad van investeringen;3 

• algemeen gangbare vuistregels, zoals de regel dat bij een HHI van groter dan 1800 een markt sterk 

geconcentreerd is. 

1.2.2 Verzameling van ge gevens en informatie 
Op basis van bovenstaande globale uitgangspunten bestaat de monitoring van de groothandelsmarkten uit 

het verzamelen en analyseren van gegevens en informatie over infrastructuur, mededinging en 

handelsplaatsen. De eerdergenoemde wettelijke basis geeft de NMa de bevoegdheid om de benodigde 

gegevens bij marktpartijen op te vragen. Deze dataverzoeken hebben deels een verplicht karakter; voor het 

overige is de deelname van marktpartijen aan de informatieverzameling op vrijwillige basis. Naast verzoeken 

aan marktpartijen is informatie verzameld uit externe bronnen, zoals van Platts en TSO Auction (zie tabel 

1.1.). 

 

Tabel 1.1 Verzamelde gegevens 

Onderdeel Doelgroep Grootheden 

Gasmarkt GTS Beschikbare en benutte capaciteit per uur per 

onderdeel van infrastructuur 

 Handelaren Enquête over visie op liquiditeit van 

handelsplaatsen en transparantie in de markt 

 Marktplaatsen Prijzen en volumes 

Elektriciteitsmarkt TenneT Beschikbare, toegekende en genomineerde 

interconnectiecapaciteit per uur 

Beschikbare productiecapaciteit centrales per uur 

 Producenten Productie per centrale per uur 

Kenmerken van centrales 

 Overige, waaronder handelaren Enquête over visie op liquiditeit van 

handelsplaatsen en transparantie in de markt 

 Marktplaatsen Prijzen en volumes 

 

In aanvulling op de analyse van verzamelde gegevens zijn diverse bijeenkomsten gehouden met 

marktpartijen, zowel bilateraal als in breder verband in de vorm van klankbordgroep, workshops en 

presentaties. 

1.3 Opbouw van de monitor 
Van de afzonderlijke ontwikkelingen in de gasmarkt en de elektriciteitsmarkt wordt respectievelijk verslag 

gedaan in de hoofdstukken 2 en 3. In hoofdstuk 4 staat vervolgens de relatie tussen deze twee markten 

centraal. De kernvraag daar is welke mate de kenmerken van de ene markt de werking van de andere markt 

verstoord en wat er zou moeten gebeuren om die verstoring op te heffen. Hoofdstuk 5 richt zich op de vraag 

hoe de verdere integratie van de Europese energiemarkten bevorderd kan worden. De bijlagen presenteren 

meer gedetailleerde (achtergrond)informatie. 

                                                           
3 Als de RSI kleiner dan 1 is, dan heeft een speler de mogelijkheid de marktuitkomsten te beïnvloeden. Als de 

markup positief is, dan is dat een teken van (tijdelijke) allocatieve inefficiëntie. Als de dekkingsgraad van 

investeringen groter dan 1 is, dan is dat een teken van (tijdelijke) overwinsten. 



2 Gasmarkt 
 

 

2.1 Inleiding 
De groothandelsmarkt voor gas is de markt waar producenten, handelaren en grootverbruikers elkaar 

ontmoeten om aardgas te (ver)kopen. Er bestaan hiervoor verschillende handelsplaatsen, zowel beurzen als 

OTC-markten, beide voor korte-termijn producten en forward producten. Paragraaf 2.4 analyseert de 

liquiditeit van deze handelsplaatsen. De mate van concurrentie tussen de aanbieders van gas is onderwerp 

van paragraaf 2.3. Dit hoofdstuk start met de analyse van een van de basisvoorwaarden voor concurrentie in 

de gasmarkt: de beschikbaarheid van infrastructuur (paragraaf 2.2). 

 

 

• Begin 2006 stelde NMa/DTe een beleidsregel flexibiliteitsdiensten vast. Deze regulering geeft GTS 

de taak om aan shippers de mogelijkheid te bieden meer of minder gas te in te voeden dan van ze 

van tevoren geboekt hebben. Om deze flexibiliteit te kunnen leveren, organiseert GTS een tender 

waarbij GasTerra verplicht moet aanbieden vanwege de dominantie bij korte-termijn flexibiliteit. GTS 

verkoopt deze flexibiliteit onder de naam ‘combiflex’.   

• In juli 2006 startte het Gas Regional Initiative (GRI) voor negen Noordwest-Europese landen. Dit 

regionale overleg moet het proces van het oplossen van grensoverschrijdende barrières versnellen.  

• In oktober 2006 implementeerde Nederland Europese bepalingen over Third Party Access (TPA) in 

de energiewetgeving. Een van die bepalingen regelt dat ongebruikte, maar wel geboekte capaciteit 

opnieuw beschikbaar moet komen voor de markt. Een andere bepaling eist dat de netbeheerders 

(GTS) informatie over bezetting van de capaciteit voor iedereen toegankelijk maken.  

• In december 2006 werd de BBL-gasleiding in gebruik genomen, waardoor de markten van 

Nederland en het Verenigd Koninkrijk nu direct met elkaar zijn verbonden. Vooralsnog kan gas 

alleen naar het Verenigd Koninkrijk stromen, maar op termijn wordt de  BBL mogelijk bi-directioneel. 

• In juli 2007 startte GTS met het online publiceren van actuele informatie over de beschikbare 

grenscapaciteit. Van diverse import en exportpunten is online de benutting te volgen. 

• In oktober 2007 publiceert de NMa het onderzoeksrapport “Versnelling van de ontwikkeling van TTF 

en de groothandelsmarkt voor gas” met een tiental adviezen voor de Minister van Economische 

Zaken. 

• Netbeheerders GTS en BEB (Duitsland) startten in februari 2008 een platform voor het boeken van 

dag-vooruit (afschakelbare) grensoverschrijdende transportcapaciteit.  

• De Minister van Economische Zaken stuurde in februari 2008 een brief naar de Kamer waarin ze  

diverse maatregelen aankondigt ter verbetering van de gasmarkt. Een wetswijziging moet ervoor 

zorgen dat geboekte, maar niet gebruikte capaciteit eerder voor derden beschikbaar komt. Een 

andere wetswijziging moet bevorderen dat  gas op de TTF wordt overgedragen. De Minister zegt in 

de brief bovendien opdracht te hebben gegeven aan GTS om een nieuw balanceringsregime te 

ontwerpen waardoor balanceren voor shippers eenvoudiger en efficiënter wordt. Tot slot kondigt de 

minister wijzigingen aan in de gascodes waardoor het boeken van kwaliteitsconversie wordt 

afgeschaft.  

• In juni 2008 bevestigde GTS dat, zodra dit in de codes is geregeld, conversiecapaciteit niet meer 

hoeft te worden geboekt.  

• Energiebeurzen APX (NL) en Trac-X (DE) startten in mei 2008 een pilotproject voor secundaire 

verkoop van day-ahead capaciteit op de grens tussen Duitsland en Nederland.  
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Gasbalans 

De gasbalans beschrijft de herkomst en bestemming van gasstromen. Het aanbod van gas in Nederland 

komt uit drie bronnen: het Groningenveld, de kleine velden en import. Het Groningenveld is een uniek veld 

door zijn natuurlijke karakteristieken, met name de omvang en de (in de loop der tijd afnemende) druk 

waaronder het gas zich bevindt. Door deze kenmerken is het Groningenveld de grootste aanbieder van 

flexibele productie in West-Europa. Nederland beschikt daarnaast over een groot aantal kleinere gasvelden, 

zowel op land als offshore. De fysieke kenmerken van deze velden zijn zodanig dat, behoudens gedurende de 

opstart- en afbouwfase, een stabiel productieniveau het meest rendabele depletiepad is. De derde bron van 

aanbod van gas is import uit voornamelijk Noorwegen en Rusland. Op termijn zal ook gas uit het Midden-

Oosten komen in de vorm van LNG. Het totale aanbod van gas wordt onderscheiden naar energiedichtheid. 

In deze monitor hanteren we onderscheid tussen hoogcalorisch gas (H-gas) en laagcalorisch gas (L-gas), 

waar ook het Groningen-gas (of: G-gas) onder valt.  

 

Van het totale aanbod aan gas in Nederland komt ca. 75% uit binnenlandse productie (zie figuur 2.1 en 

bijlage 2). Het aandeel van de import in de totale aanvoer is met ongeveer 1 %-punt toegenomen: van 24 

naar 25%. Het totaal getransporteerd volume aan gas is in 2007 gestegen met 0,3% ten opzichte van 2006. 

De binnenlandse gasproductie van laagcalorisch gas (L-gas) uit het Groningenveld was in 2007 opnieuw 

lager dan in het jaar ervoor. Deze daling hangt samen met de lagere binnenlandse consumptie van dit gas. 

De productie van hoogcalorisch gas (H-gas) uit de kleine velden is gestegen, terwijl de gasimport vrijwel 

gelijk is gebleven. De afzet van H-gas op de binnenlandse markt is afgenomen, terwijl er meer is 

geëxporteerd. 

 

Figuur 2.1 Gasbalans in 2007 (in TWh) 
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2.2 Infrastructuur 
Infrastructuur is noodzakelijk voor een goede werking van de gasmarkt. Een beperkte beschikbaarheid van, of 

beperkte toegang tot infrastructuur kan belemmeringen opleveren voor de mededinging. In deze monitor 

onderscheiden we vijf onderdelen van de Nederlandse gasinfrastructuur waarvoor we de mogelijke 

belemmeringen analyseren: productiecapaciteit, transportcapaciteit, kwaliteitsconversiecapaciteit, 

opslagcapaciteit en buffercapaciteit (van het net). 

 

2.2.1 Productiecapaciteit 
Omdat gegevens over de fysieke productiecapaciteit per uur van de gasvelden niet voorhanden zijn, 

definiëren we de productiecapaciteit als de piekproductie in de periode 2006-2007. Deze aanname levert een 

productiecapaciteit op voor L-gas van 121 GW en van H-gas van 58 GW4.  

 

Benutting 

De benuttingsgraad van de productiecapaciteit L-gas was in 2007 gemiddeld 29%. Dat is iets lager dan in 

2006 (33%). Voor H-gas was de gemiddelde benutting van productiecapaciteit in 2007 78%, wat iets hoger is 

dan in 2006 (75%). Het Groningenveld kent een beduidend grotere flexibiliteit dan de kleine velden. De 

productie van het Groningenveld kent een sterk seizoenpatroon, waarbij de productie met name in de 

winterperiode nauw samenhangt met de buitentemperatuur (zie bijlage 2). 

 

Figuur 2.3 Dagelijks gemiddelde productie H-gas per uur in 2006 en 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mede door de milde winters in de periode 2006 - 2007 kunnen we er vanuit gaan dat de maximale 

productiecapaciteit niet is bereikt in 2007. Hieruit concluderen we dat de (technische) beschikbaarheid en 

benutting van de productiecapaciteit geen knelpunten hebben opgeleverd voor de markt. Wel is het zo dat de 

toegang tot de productiecapaciteit beperkt is tot enkele spelers, wat met name bij L-gas en de markt voor 

seizoensflexibiliteit gevolgen heeft voor de mededinging. 
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4 Dit is een conservatieve aanname van de werkelijk beschikbare productiecapaciteit. Aangezien het in 2006 

en 2007 niet heel koud is geweest, kunnen we er vanuit gaan dat er tijdens de hoogste productie nog enige 

ruimte is geweest. 
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2.2.2 Transportcapaciteit 
Omdat voor (het realiseren van) marktwerking in de gasmarkt met name de grensoverschrijdende handel in 

gas van belang is, concentreren we ons hier op mogelijke belemmeringen bij de import- en exportcapaciteit. 

Hierbij kijken we op een geaggregeerd niveau naar de beschikbare import- en exportcapaciteit. De 

beschikbaarheid en benutting van capaciteit per import- en exportpunt staan meer in detail beschreven in de 

transportmonitor die GTS in juli publiceerde5. 

 

Benutting importcapaciteit 

Nederland importeert H-gas vanuit Duitsland (Emden-Oude Statenzijl) en België (Zelzate). De totale 

technische importcapaciteit was in 2007 ruim 30.000 MW.6 Het blijkt dat de vaste importcapaciteit in 2007 

volledig geboekt was, net als in 2006. Ook voor de komende jaren is de capaciteit volledig geboekt. Voor 

marktpartijen levert dit een beperking op doordat zij geen vaste importcapaciteit meer kunnen boeken. Uit de 

shippersenquête blijkt dan ook dat marktpartijen de beperkte beschikbaarheid van transportcapaciteit als een 

hoge tot redelijk hoge barrière voor hun activiteiten op de Nederlandse groothandelsmarkt ervaren (zie ook 

paragraaf 2.3).  

 

Gemiddeld werd de totale importcapaciteit voor 86% benut in 2007. Dit is een stijging van 10-%punten ten 

opzichte van de 76% in 2006. Belemmeringen voor de marktwerking kunnen optreden op momenten dat de 

importcapaciteit volledig wordt benut (of niet beschikbaar is). Uit de analyse blijkt dat de importcapaciteit in 

het cluster Emden-Oude Statenzijl in 2007 gedurende 199 uur volledig werd benut. In 2006 was dat 7 uur. De 

importcapaciteit bij Zelzate is in 2007 in geen enkel uur volledig benut, en het is dus evenmin voorgekomen 

dat beide importclusters voor H-gas gelijktijdig volledig werden benut.  

 

Vaste en afschakelbare capaciteit  import- en exportverbindingen 7

GTS accepteert boekingen van capaciteit op een “First come, first served” basis. Zolang de gealloceerde 

capaciteit de technische capaciteit niet overstijgt, wordt vast (firm) geboekt. Omdat in de praktijk echter vaak 

blijkt dat shippers minder afnemen dan geboekt aangezien zij doorgaans hun piekbehoefte contracteren, kan 

GTS boekingen blijven accepteren. Boekingen boven de technische capaciteit worden dan op afschakelbare 

basis (interruptible) vastgelegd. Afschakelbare capaciteit is goedkoper dan vaste capaciteit, maar gaat gepaard 

met een kans dat de capaciteit niet kan worden gealloceerd. Interruptible capaciteit bevat voor shippers dus 

meer onzekerheid, omdat de uiteindelijke beschikbaarheid afhangt van allerlei onzekere factoren (zoals 

weersomstandigheden) die het gastransport bepalen. 

 

                                                           
5 Gastransportservices, Tranport Insight 2008 
6 Merk op dat de door GTS bepaalde importcapaciteit geen vaste technisch gegeven is, maar afhangt van de 

benutting van het binnenlandse transportnetwerk. 
7 De in deze monitor gebruikte definities van de verschillende vormen van capaciteit en de benutting daarvan 

zijn gebaseerd op die welke door de TSO worden gehanteerd. Voor de berekeningen van de benutting 

veronderstellen we dat de vaste capaciteit gelijk is aan de technische capaciteit, wat een conservatieve 

aanname is. In het ontkoppelde entry/exit systeem kan de herkomst of bestemming van geboekt exit 

respectievelijk entry niet worden vastgesteld. Om de onzekerheid die dit oplevert te kunnen accommoderen, 

reserveert GTS capaciteit. De technische capaciteit is daardoor in werkelijkheid hoger dan de capaciteit die 

als vast wordt aangeboden. Dit kan de reden zijn dat de benutting hoger uitvalt dan 100%.  



Figuur 2.4 Geboekte en benutte importcapaciteit H-gas in 2006 en 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volledige boeking in combinatie met de onvolledige benutting en het bestaan van prijsverschillen op de 

day-ahead markten wijzen op inefficiënte benutting. In perioden waarin de prijs op TTF-spotmarkt hoger was 

dan op de spotmarkten van Zeebrugge en BEB, werd de importcapaciteit niet volledig benut (zie figuur 2.6)8. 

Dit betekent dat de importcapaciteit niet efficiënt wordt benut, wat zowel komt door het niet beschikbaar zijn 

van ongebruikte capaciteit (vanwege de volledige boeking) als het ontbreken van korte-termijn capaciteit.  

 

Figuur 2.6 Prijsverschil day-ahead tussen TTF en BEB in relatie tot de benuttingsgraad van de importcapaciteit op 

Emden-Oude Statenzijl 
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8 Uit statistische analyse blijkt dat de benutting van zowel import- als exportcapaciteit nauw samenhangt met 

prijsverschillen. Ongeveer 25% van de variatie in de benutting van importcapaciteit wordt verklaard door de 

hoogte van prijsverschillen tussen de spotmarkten; bij de exportcapaciteit is dat ca. 15%. 



Transportnetwerken 

Er bestaan twee soorten netwerken voor transport van gas: het hogedruknetwerk van GTS en het 

lagedruknetwerk van de regionale distributiebedrijven. Het hogedruknetwerk bestaat weer uit gescheiden 

netwerken van leidingen voor verschillende soorten gas, waaronder hoogcalorisch gas en Groningen-gas (zie 

figuur 2.5). De entry-punten van het hogedruknetwerk bestaan uit productiepunten,  gasopslagen en 

importpunten. Een exit-punt kan een export-punt, gasopslaginstallatie of een gasontvangststation zijn. Deze 

entry- en exit-punten zijn ook echt fysieke punten. Naast deze fysieke entry- en exitpunten bestaat ook nog het 

administratieve entry- en exit-punt van het TTF (“Title Transfer Facility”), een virtuele handelsplaats. Fysiek 

gebeurt op het TTF niets, maar de shippers moeten hun TTF-transactie t.b.v. het transport aan GTS melden, 

daarom kan op lijsten met entry- en exitpunten ook het TTF worden genoemd. Vanaf het GOS wordt het gas 

over het regionale netwerk van de regionale netbeheerder naar de meter van de eindverbruiker 

getransporteerd. Een aantal grote bedrijven zijn middels een eigen GOS direct op het landelijke netwerk van 

GTS aangesloten.  

 

Figuur 2.5: Schematische weergave van het hogedruknetwerk van GTS 

 

 

NMa Monitor Energiemarkten 2007 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bron: Jaarverslag 2006, GTS) 
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Het niet-beschikbaar zijn van fysiek aanwezige capaciteit leidt tot het niet benutten van prijsverschillen. Dit 

verlies kan ruwweg enkele tientallen miljoenen Euro per jaar bedragen.9 Dit is het bedrag dat Nederlandse 

gasgebruikers extra kwijt zijn vanwege het niet kunnen benutten van al aanwezige importcapaciteit. Dit 

verlies is zonder extra investeringen te voorkomen, namelijk door het beter toegankelijk maken van fysiek 

reeds aanwezige capaciteit. 

 

Het is daarom van groot belang dat GTS meer importcapaciteit beschikbaar stelt, met name voor de korte 

termijn. Op de eerste plaats zou de bestaande capaciteit beter kunnen worden benut. Door het mechanisme 

First come, First served is de huidige importcapaciteit voornamelijk in handen van incumbents: partijen die al 

veel langer op de gasmarkt actief zijn en geen prikkel hebben om de capaciteit intensiever te gebruiken. Voor 

de langere termijn krijgen nieuwe toetreders nauwelijks kans om vaste capaciteit te boeken. Afschakelbare 

capaciteit, dat vaak nog wel te boeken is, zien marktpartijen niet als een goed alternatief (zie ook paragraaf 

2.3). Voor de korte termijn speelt bovendien een rol dat er nog onvoldoende transparantie is over de 

beschikbare capaciteit. Daardoor kan capaciteit onbenut blijven, ook in situaties waarbij het vanwege 

prijsverschillen wel logisch zou zijn deze te benutten.  

 

Meer efficiëntie op de importverbindingen kan worden bereikt door de allocatie te verbeteren. Het doel van 

verbeteringen moet zijn om niet gebruikte transportcapaciteit op marktconforme wijze beter te herverdelen. 

In het verleden is gebleken dat use-it-or-lose-it clausules onvoldoende efficiënt zijn (ERGEG, 2007). Er wordt 

daarom, ook in Europees verband, veel verwacht van initiatieven voor het bevorderen van secundaire handel 

in capaciteit. In 2008 is een pilotproject gestart met dag-vooruit verkoop van vaste capaciteit op het 

grenspunt Bunde-Oude Statenzijl via APX en Trac-X. Tevens zijn netbeheerders GTS en BEB gestart met een 

proef met de dag-vooruit verkoop van afschakelbare capaciteit onder de naam Eucabo (European Capacity 

Booking). In de gasbrief van 18 februari 2008 heeft de minister van EZ aangekondigd noodzakelijke 

regelgeving voor te bereiden om deze initiatieven verder te faciliteren.  

 

Daarnaast zal GTS nieuwe importcapaciteit moeten bouwen. Niet alleen capaciteit die voor de langere 

termijn kan worden geboekt, maar juist capaciteit die beschikbaar kan worden gesteld op de korte termijn. 

GTS houdt wel zogenaamde open season procedures, waarmee de netbeheerder peilt hoeveel behoefte er is 

aan transportcapaciteit alvorens een investeringsbeslissing te nemen, maar dit betreft alleen capaciteit voor 

de lange termijn. GTS legt daarbij het risico van de investeringen bij de shippers, die gevraagd worden zich 

voor meerdere jaren vast te leggen. Shippers geven aan hier problemen mee te hebben (zie ook paragraaf 

2.3.2). GTS zou zelf meer risico moeten nemen en capaciteit bouwen en reserveren voor de korte termijn.  

 

Benutting exportcapaciteit 

H-gas wordt geëxporteerd naar Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. De exportverbinding naar het 

Verenigd Koninkrijk (BBL-verbinding) wordt bij deze analyse buiten beschouwing gelaten omdat vanwege 

testen de gegevens niet voldoende betrouwbaar zijn. De exportcapaciteit van H-gas naar Duitsland en België 

is opgeteld ongeveer 20.000 MW. Uit de analyse blijkt dat deze capaciteit gemiddeld voor 89% geboekt was 

in 2007 (zie figuur 2.7). De boekingen zijn wel toegenomen ten opzichte van 2006, maar er is nog geen 

sprake van volledige boeking voor het totaal van de exportpunten. Voor enkele exportverbindingen 

afzonderlijk is er soms wel sprake geweest van volledige boeking.  

 
9  De extra uitgaven voor gasgebruikers vanwege het niet kunnen kopen van lager geprijsd gas op een 

buitenlandse spotmarkt (terwijl de infrastructuur wel nog ruimte heeft) zijn als volgt bepaald. Op de Duitse-

Nederlandse grens werd er gedurende de 18,8% van de uren dat de prijs op de Duitse beurs (BEB) minimaal 

€0,50 lager was dan die op de TTF, gemiddeld 7151 MWh/h onbenut, bij een gemiddeld prijsverschil*  van 

1,22 EUR/MWh, wat uitkomt op ca. 14 miljoen Euro aan extra uitgaven.  



 

Figuur 2.7 Boeking en benutting van de exportcapaciteit H-gas in 2006 en 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De benuttingsgraad is eveneens toegenomen: van gemiddeld 41% in 2006 naar 48% in 2007. Hierbij moet 

worden opgemerkt dat de stijging van de boekings- en benuttingsgraad waarschijnlijk is veroorzaakt door een 

beperking van de beschikbare capaciteit; de nominale hoeveelheden waren in 2007 namelijk lager dan in 

2006.  

 

Het is in 2007 niet voorgekomen dat alle exportclusters voor H-gas gelijktijdig volledig werden benut. 

Afzonderlijk werden exportpunten wel volledig benut en vaker volledig benut dan in 2006. De uren van 

volledige benutting vinden alleen bij de clusters Zuid-Limburg en Vlieghuis gelijktijdig plaats (zie tabel 2.1).  

 

Tabel 2.1 Gelijktijdige benutting van Vlieghuis en Zuid-Limburg  

Aantal uren benutting Zuid-Limburg onvolledig benut Zuid-Limburg volledig benut 

Vlieghuis onvolledig benut 8242 62 

Vlieghuis volledig benut 310 146 

 

L-gas wordt naar België en Duitsland geëxporteerd via diverse exportpunten. Van de totale capaciteit werd 

gemiddeld 89% geboekt. De gemiddelde benutting van de capaciteit in 2007 was met 37% vergelijkbaar met 

2006. Evenals bij H-gas is er in 2007 nooit sprake geweest van volledige benutting van de exportpunten voor 

L-gas (zie figuur 2.8). 
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Figuur 2.8 Boeking en benutting van de exportcapaciteit L-gas in 2006 en 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De exportcapaciteit van zowel H-gas als L-gas is in 2007 niet volledig geboekt, en niet volledig benut. Dat 

betekent dat er te allen tijde exportcapaciteit beschikbaar was, en er geen sprake is geweest fysieke 

belemmeringen voor de markt. Dit wil overigens niet zeggen dat marktpartijen de infrastructuur kon 

benutten om korte-termijn prijsverschillen tussen landen weg te arbitreren. Door het onvoldoende 

voorhanden zijn van korte-termijn capaciteit, is de benutting van de exportcapaciteit minder dan wat op 

grond van prijsverschillen tussen marktplaatsen verwacht mag worden. 

 

2.2.3 Kwaliteitsconversiecapaciteit 
Het laagcalorische gas (L-gas) wordt op grond van energiedichtheid verder onderverdeeld in L-gas, G+-gas en 

G-gas (zie ook bijlage 2). De onderverdeling in de vier gaskwaliteiten (de genoemde 3 soorten laagcalorisch 

gas plus H-gas) is van belang bij de monitoring van kwaliteitsconversie. Van de vier gastypen moeten L-gas 

en G+-gas via kwaliteitsconversie worden gemaakt. Deze kwaliteitsconversie vindt plaats via een van deze 

methoden: door de H-gas en G-gas met elkaar te mengen, of door H-gas te verdunnen met stikstof 

(stikstofbinding). 

 

In 2007 stelde GTS 33 miljoen kwaliteitsconversie-eenheden (KCE) ter beschikking aan de markt.10 Van deze 

aangeboden capaciteit is circa 29,5 miljoen KCE afkomstig via stikstofbinding, en circa 3,5 miljoen KCE door 

menging.  
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10 Een kwaliteitsconversie-eenheid (KCE) is gelijk aan het verlagen van de Wobbe-index van één m3 gas met 

één stap. Wanneer de 33 miljoen KCE gebruikt worden om de Wobbe-index van H-gas vijf stappen te verlagen 

om L-gas te  verkrijgen, dan komt daarmee 63 GWh L-gas beschikbaar. Ter vergelijking: de totale exit van L-

gas (binnenlands en export) was in 2007 gemiddeld ca. 70 GWh, met als maximum 168 GWh. 



 

Kwaliteitsconversie 

Een shipper dient kwaliteitsconversie te contracteren als de Wobbe-index (een maatstaf voor de energie-

inhoud) aan de exit-zijde gemiddeld lager is dan de Wobbe-index aan de entry-zijde.  

Kwaliteitsconversie vindt plaats door H-gas te mengen met L-gas of door stikstof aan H-gas toe te voegen. 

Het is niet mogelijk om L-gas in H-gas, G+ of G-gas om te zetten. GTS beschikt op verschillende plaatsen in 

het hogedruknetwerk over mengstations en stations voor injectie van stikstof (zie figuur 2.10).  

Gas kan ook op een virtuele manier naar een andere kwaliteit worden omgezet, namelijk via swaps. Dit houdt 

in dat een bedrijf dat over H-gas beschikt deze ruilt (plus eventuele vergoeding) met een bedrijf dat over L-

gas beschikt. Deze virtuele omzetting kan overigens ook van L-gas naar H-gas. 

 

Uit de analyse van de benutting11 volgt dat de 33 miljoen KCE in 2007 in geen enkel uur volledig is benut (zie 

figuur 2.9). Wel werd de inzet van stikstof volledig ingezet, maar dit was slechts gedurende 5 uur. 

 

Figuur 2.9  Uurlijkse benutting kwaliteitsconversie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De totaal aangeboden conversiecapaciteit was in 2007 volledig geboekt. Ook voor de komende jaren is deze 

capaciteit volledig volgeboekt. Marktpartijen ondervonden veel hinder van deze beperking, zo blijkt uit de 

shipperenquête. Dit werd veroorzaakt door de allocatiesystematiek waarbij de conversiecapaciteit wordt 

geboekt op basis van ‘First Come, first served’ De NMa heeft deze conclusie reeds eerder getrokken in het 

zogenoemde TTF-advies (NMa, 2007). GTS en GasTerra hebben inmiddels contractuele afspraken gemaakt, 

waarbij GTS de volledige controle over de inzet van kwaliteitsconversie krijgt en shippers geen 

conversiecapaciteit meer hoeven te boeken. Per 1 januari 2010 zal dit ook zijn vastgelegd in de codes, maar 

vanaf 1 juli 2008 is het knelpunt de facto al opgeheven.12 

                                                           
11 De benutting hebben we berekend op basis van gegevens over de uurlijkse entry en exit en gebruikte 

hoeveelheid stikstof. Hieruit volgt per uur een theoretische vraag naar kwaliteitsconversie (zie figuur 2.9). De 

gevolgde berekeningsmethode rekent echter met de gemiddelde Wobbe-index, terwijl per exitpunt de 

energiedichtheid binnen een bandbreedte kan afwijken van dit gemiddelde. Dit berekeningsmodel kan 

afwijken van de werkelijk gebruikte KCE’s (zie verder bijlage 2).  
12 Zij het dat aan de kwaliteitsconversie wel kosten zijn verbonden.  
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 Flexibiliteit 

Het aanbod aan gas is over het algemeen vlak, maar veel eindverbruikers hebben geen constante stroom aan 

gas nodig, maar een in de tijd variërend patroon. Wanneer de vraag varieert, zoals voor huishoudens en 

tuinders, per seizoen, is er seizoensflexibiliteit nodig. Seizoensflexibiliteit kan worden geleverd door het 

Groningenveld en de gasopslagen in Alkmaar, Norg en Grijpskerk. Voor korte termijn flexibiliteit kunnen 

gasopslagen met een korte responstijd worden ingezet, zoals LNG-installaties. Daarnaast kunnen portfolio-

effecten, tolerantie in het net en ook vraagrespons zorgen voor korte termijn flexibiliteit.  

De vraag naar flexibiliteit kan worden ingeschat aan de hand van de gasbalans. Hieronder blijkt dat vooral de 

binnenlandse consumptie van L-gas veel behoefte heeft aan flexibiliteit. Daarnaast wordt er ook flexibiliteit voor 

zowel H-gas als L-gas geëxporteerd naar Duitsland en België. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexibiliteit wordt voor een deel aangeboden uit gasopslagen. Om de inzet van de gasopslagen beter te kunnen 

duiden, kunnen we, op dezelfde manier waarop de vraag naar flexibiliteit is ingeschat, een beeld geven van de 

verdeling tussen verschillende typen flexibiliteit die de gasopslagen leveren. Uit de figuur blijkt de gasopslagen 

worden ingezet voor zowel lange termijn als korte termijn flexibiliteit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot: 

De maximale flexibiliteit is als volgt gedefinieerd: 

Maximale uurflex:   Grootste verschil in uurlijkse afname tussen opeenvolgende uren. 

Maximale dagflex:   Grootste verschil in gem. uurlijkse afname tussen opeenvolgende dagen.   

Maximale weekflex:  Grootste verschil in gem. uurlijkse afname tussen opeenvolgende weken. 

Maximale maandflex Grootste verschil in gem. uurlijkse afname tussen opeenvolgende maanden.   

Maximale seizoensflex:   Grootste verschil in gemiddelde uurlijkse afname per maand tussen verschillende, 

    niet noodzakelijkerwijs opeenvolgende, maanden.  

Maximale jaarflex:   Grootste uurlijkse verschil in afname is in geheel 2006. Niet noodzakelijkerwijs  

   tussen opeenvolgende uren. 
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2.2.4 Opslagcapaciteit 
Opslagcapaciteit is een verzamelterm voor de drie dimensies waarmee een gasopslagfaciliteit wordt 

gekarakteriseerd: onttrekkingscapaciteit (uitzendcapaciteit), injectiecapaciteit en werkvolume. 

Onttrekkingscapaciteit is de maximale capaciteit waarmee een opslagfaciliteit gas kan invoeden in het gasnet, 

injectiecapaciteit is de maximale capaciteit waarmee gas aan het systeem kan worden onttrokken, en het 

werkvolume is het totale volume dat ter beschikking staat voor injectie en onttrekking. Er zijn vier typen 

gasopslagen voor de Nederlandse gasmarkt: (uitgeputte) gasvelden (Grijpskerk, Norg en Alkmaar), 

zoutcavernes (Epe en, in de toekomst, Zuidwending), aquifers (in het Duitse Kalle) en LNG-installaties 

(Maasvlakte). Opslag van gas vormt een belangrijk middel om in de behoefte van flexibiliteit te voorzien (zie 

tekstinzet). 

 

H-gasmarkt 

Voor H-gas zijn er twee opslagfaciliteiten aangesloten op het net van GTS. De belangrijkste is de 

opslaginstallatie in Grijpskerk. Deze opslag heeft een werkvolume van 14,65 TWh en een uitzendcapaciteit 

van 22,4 GW. Van deze capaciteit wordt 11% aan de markt beschikbaar gesteld. De overige opslagcapaciteit 

wordt door operator NAM zelf gebruikt en ingezet als injectieberging ten behoeve van het Kleineveldenbeleid 

en het behoud van de flexibiliteit van het Groningenveld. De andere opslaginstallatie staat in Kalle 

(Duitsland). Deze opslag, met een werkvolume van 2,5 TWh en een uitzendcapaciteit van 4,6 GW wordt 

geheel door operator RWE zelf gebruikt voor flexibiliteit op de Nederlandse markt. Van de opslag in Kalle zijn 

geen aparte gegevens bekend over de benutting bekend. Deze opslag is daarom buiten beschouwing gelaten. 

Voor bepaling van de benutting beschouwen we de technische capaciteit van Grijpskerk als de beschikbare 

capaciteit, en maken we gebruik van gegevens van GTS. 

 

De benutting van de onttrekkingscapaciteit van Grijpskerk is gemiddeld 9% in 2007. Van de totale 

injectiecapaciteit werd in 2007 gemiddeld 25% benut. In geen enkel uur is de opslag volledig benut. 

 

L-gasmarkt 

Net als de opslag in Grijpskerk beschouwt de NAM de opslagen in (de voormalige gasvelden van) Norg en 

Alkmaar als onderdeel van de Nederlandse gasproductie. De opslagcapaciteit van Norg wordt in het geheel 

niet aan de markt ter beschikking gesteld, die van Alkmaar voor 7%. Ook Essent en Nuon gebruiken hun 

opslagcapaciteit in Epe (Duitsland) geheel voor eigen doeleinden, en stellen deze niet beschikbaar aan de 

markt. De LNG-installatie van Gasunie wordt ingezet voor pieklevering, en is in principe gereserveerd voor 

leveringszekerheid op zeer koude dagen.  

De benutting van de onttrekkingscapaciteit van alle opslagfaciliteiten L-gas is gemiddeld 5% in 200713. Dit is 

iets meer dan in 2006, toen een benuttingsgraad van 2% werd gehaald. Van de injectiecapaciteit werd in 

2007 gemiddeld 17% benut. Ook dat is meer dan in 2006. Het gaat overigens met name om de 

piekbenutting vanwege de rol van gasopslagen bij de levering van flexibiliteit. Figuur 2.12 laat zien dat 

maximale benutting van de onttrekkingscapaciteit van de opslagen van L-gas ongeveer de helft is van de 

totale capaciteit. In veruit de meeste uren van het jaar ligt de benutting beduidend lager. 

 

Duidelijk is dat de beschikbaarheid van seizoensopslagcapaciteit voor de markt (dat wil zeggen: andere 

partijen dan de huidige contractant) zeer beperkt is. Van de totale opslagcapaciteit wordt slechts 4% aan de 

markt beschikbaar gesteld. Voor marktpartijen, met name voor nieuwe toetreders, kan deze beperkte 

beschikbaarheid een probleem vormen. Door de beperkte toegang zijn marktpartijen voor hun 

 
13 We beschouwen de gezamenlijke technische capaciteit als de beschikbare capaciteit. De benutting is de 

som van de benutting van alle opslagen samen. 



seizoensflexibiliteit aangewezen op GasTerra. Shippers ervaren de beperkte beschikbaarheid van gasopslag 

als een barrière voor marktwerking op de gasmarkt (zie paragraaf 2.3).  

 

Figuur 2.10 Benutting van onttrekkingscapaciteit van gasopslagen L-gas + H-gas, 2006 en 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de grafiek blijkt tevens dat de bestaande opslagcapaciteit een lage benuttingsgraad kent. Een groot deel 

van de uitzendcapaciteit en het werkvolume is momenteel gereserveerd voor productieondersteuning in zeer 

koude periodes (leveringszekerheid) en voor ondersteuning van het Kleineveldenbeleid. In 2007 is deze 

reservering echter nauwelijks ingezet. De logische vraag is daarom of niet meer capaciteit van deze 

gasopslagen beschikbaar kan worden gesteld aan de markt. De ontwikkeling van de gasmarkt maakt deze 

vraag des te belangrijker. Een liquide handelsplaats en een marktconform balanceringsregime zullen immers 

ervoor zorgen dat afnemers in extreme situaties met hun vraag reageren op marktontwikkelingen. Deze 

vraagrespons zorgt voor leveringszekerheid, waardoor de noodzaak van een permanente reservering van de 

gasopslagen ten behoeve van leveringszekerheid afneemt. 

 

Het al of niet beschikbaar stellen van bestaande opslagcapaciteit heeft invloed op investeringen in nieuwe 

gasopslagen. Het voordeel van een grotere beschikbaarheid van seizoensopslag uit de bestaande opslagen is 

dat inefficiënte investeringen in (duurdere) opslagfaciliteiten worden voorkomen. Het risico van 

onduidelijkheid over de beschikbaarheid is echter dat het (noodzakelijke) investeringen in nieuwe 

gasopslagen belemmert. De mogelijkheid dat in de toekomst meer bestaande capaciteit beschikbaar komt, 

heeft vermoedelijk invloed op (de fasering van) investeringsbeslissingen. Het is daarom van groot belang om 

op korte termijn duidelijkheid te verschaffen over de inzet van deze gasopslagen.  

2.2.5 Buffercapaciteit van het net 
Wanneer het gastransportnet niet volledig wordt belast, kan de extra ruimte in het gasnet worden ingezet als 

buffer.14 Bij buitentemperaturen hoger dan 0°C heeft GTS netto 14 miljoen m3 aan buffercapaciteit. Vanwege 

ongelijktijdigheid in de afname rekent GTS echter met een bruto waarde van 21 miljoen m3 aan 

buffercapaciteit. Met deze bufferruimte in het net kunnen shippers een deel van hun onbalans (het uurlijkse 

verschil tussen entry en exit) opvangen. Elke shipper krijgt een deel van die buffercapaciteit als een tolerantie 
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14 Bij hogere temperaturen wordt de (geboekte) transportcapaciteit minder gebruikt, waardoor GTS deze 

onbenutte (maar wel al verkochte) ruimte kan inzetten als buffercapaciteit. 



op de uurlijkse onbalans. De buffercapaciteit levert een bandbreedte op waarbinnen een shipper in onbalans 

kan zijn, zonder dat dat financiële gevolgen heeft. Pas wanneer de onbalans groter is dan de tolerantieruimte, 

krijgt de shipper een boete voor zijn onbalans.  

 

De grootte van de tolerantieruimte hangt af van het portfolio van de shipper. In het huidige 

balanceringsregime is het zo dat een shipper met kleiner portfolio meer kans loopt om in onbalans te zijn 

dan een shipper met een groter portfolio. De kleine portfolio’s krijgen daarom relatief meer tolerantie 

toegedeeld dan grotere portfolio’s.  

 

Figuur 2.11 Gemiddelde uurlijkse residu15 van de gasbalans in 2007 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We beschikken over onvoldoende gegevens om uitspraken te kunnen doen over de maximale benutting van 

de buffercapaciteit. In de gascodes is inmiddels opgenomen dat GTS informatie over de bufferruimte in het 

net op een uurlijkse basis beschikbaar moet stellen. Deze zogenoemde linepack-monitor is tot op heden nog 

niet beschikbaar. De verwachting is dat GTS deze monitor tegelijk met het nieuwe balanceringsregime zal 

introduceren. Naar verwachting wordt dat 1 januari 2010.  

 

Op basis van de uurlijkse waarden voor entry en exit kunnen we wel een beeld vormen van de gemiddelde 

benutting van de buffercapaciteit. Het gemiddelde uurlijkse residu (d.w.z. het verschil tussen totale entry en 

totale exit) van de gasbalans laat zien dat in avond- en vroege ochtenduren meer gas in het systeem wordt 

gebracht om het piekverbruik in de ochtend op te vangen (zie figuur 2.13). Gedurende het jaar varieert de 

benutting van de buffercapaciteit afhankelijk van de ruimte die het transportnet biedt. 
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15 Het residu is het (berekende) verschil tussen de totale entry en totale exit per uur. 



2.3 Mededinging 
 

2.3.1 Concentratie 
Bij het beoordelen van de concentratie in de gasmarkt maken we gebruik van twee indicatoren: de HHI-index 

en de c3.16 Deze indicatoren zijn bepaald voor de verschillende onderdelen van de gaswaardeketen (zie ook 

bijlage 2), waarmee we uitspraken kunnen doen over de mate van marktconcentratie.  

 

Figuur 2.12 Waardeketen voor de gasmarkt 
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Uit de analyse blijkt dat de concentratie in 2007 voor vrijwel alle onderdelen van de Nederlandse 

groothandelsmarkt nog altijd hoog is. Over het geheel genomen is het beeld nauwelijks gewijzigd ten 

opzichte van 2006.  

 

De hoge concentratie in de L-gasmarkt (zie figuur 2.15)is grotendeels te verklaren met de historische positie 

van de NAM en GasTerra. De markt voor productie van L-gas is vrijwel monopolistisch doordat de NAM het 

alleenrecht heeft op de productie van het Groningenveld. Ook de binnenlandse entry en exit, en de import en 

export zijn in hoge mate geconcentreerd. Dit wordt veroorzaakt door de positie die leverancier GasTerra 

inneemt op al deze onderdelen van de markt. Zo wordt het in Nederland geproduceerde aardgas vrijwel 

geheel door GasTerra op de markt gebracht.17 Het meest opvallende verschil met 2006 is de afname van 

concentratie van import van L-gas. Hier kunnen we echter geen conclusies aan verbinden. Het volume aan 

geïmporteerd L-gas is zo beperkt, dat kleine verschuivingen tot dergelijke resultaten kunnen leiden. 
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16 De HHI geeft de som van de gekwadrateerde marktaandelen in een markt weer. De HHI kan een waarde 

aannemen tussen 0 en 10.000, waarbij 10.000 overeenkomt met een monopolistische markt. Als de HHI 

boven de 1.800 ligt, dan wordt een markt doorgaans als sterk geconcentreerd beschouwd. Bij een HHI tussen 

1.200 en 1.800 heet een markt ‘gematigd geconcentreerd’. De c3 wordt berekend door de marktaandelen van 

de drie grootste marktpartijen op te tellen.  
17 Op grond van het Kleineveldenbeleid is GasTerra verplicht om al het gas te kopen dat producenten van 

kleine velden aanbieden. Hoewel deze producenten het gas ook andere partijen mogen verkopen, blijkt in de 

praktijk dat het leeuwendeel aan GasTerra wordt verkocht. 



Figuur 2.13 HHI voor entry en exit van L-gas in 2006 en 2007 
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In vergelijking tot de L-gasmarkt is de H-gasmarkt minder geconcentreerd, al is ook daar de concentratie nog 

hoog te noemen (zie figuur 2.16). Duidelijk is dat er veel meer spelers actief zijn in dit onderdeel. De hoge 

concentratie bij de binnenlandse entry kan opnieuw worden verklaard door de positie van GasTerra die, als 

onderdeel van het Kleineveldenbeleid, vrijwel al het in Nederland geproduceerde H-gas op de markt brengt.  

 

Ten opzichte van 2006 zijn enkele opvallen veranderingen. De concentratie bij de import van H-gas is met 

ruim 16% afgenomen ten opzichte van 2006. Nog groter is de afname bij de binnenlandse exit van H-gas: 

maar liefst 46%. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de concurrentie op de binnenlandse H-gasmarkt flink 

aan het toenemen is.  

 

Figuur 2.14 HHI voor entry en exit van H-gas in 2006 en 2007 
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Verbeteringen doen zich eveneens voor bij de handel op TTF en bij kwaliteitsconversie (zie figuur 2.17). In 

2006 was de HHI van de TTF-handel 1.505.18 In 2007 is die waarde gedaald tot onder de 1.000, wat een 

indicatie is dat de handel op TTF ongeconcentreerd is, maar ook dat de grootste (potentiële) aanbieder 

slechts in beperkte mate actief is op de TTF.  
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18 De gepresenteerde HHI bij TTF-handel is gelijk aan de laagste waarde van de HHI bij het aanbod en de 

HHI bij de vraag. 



Figuur 2.15 HHI voor TTF-handel en kwaliteitsconversie in 2006 en 2007 

 

 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

H
an

de
l (

T
T

F
)

kw
al

ite
its

co
nv

er
si

e

2006

2007

1.800

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

H
an

de
l (

T
T

F
)

kw
al

ite
its

co
nv

er
si

e

2006

2007

1.8001.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NMa Monitor Energiemarkten 2007 33

2.3.2 Toetredingsdrempels 
rse drempels gesignaleerd voor toetreding tot de 

rek aan firm importcapaciteit, kwaliteitsconversiecapaciteit en 

s in de 

dat met name schaarste aan transportcapaciteit wordt ervaren als een hoge 

rempel voor toetreding tot de markt (zie figuur 2.18). Hierbij gaat het voornamelijk om het gebrek aan firm 

iet 

, conversiecapaciteit en flexibiliteit vormen volgens shippers redelijk 

oge drempels. Het tekort aan flexibiliteitsmiddelen maakt het voor veel shippers moeilijk om op de 

rs 

rde van 

 

ntie en de informatievoorziening in de gasmarkt komt naar voren dat er ook 

ier nog veel te verbeteren valt. Dat blijkt uit de meningen over de beschikbaarheid van betrouwbare 

In de paragraaf over infrastructuur zijn dive

groothandelsmarkt voor gas, zoals een geb

opslagcapaciteit. In een enquête aan shippers is gevraagd hun mening over mogelijke barrière

gasmarkt te kwantificeren.  

 

Uit de shipperenquête blijkt 

d

importcapaciteit. Shippers geven aan dat doordat zij geen firm importcapaciteit kunnen krijgen, zij zich n

op de Nederlandse markt kunnen begeven. Interruptible capaciteit, dat vaak wel beschikbaar is, is in de ogen 

van de meeste shippers geen goed alternatief vanwege het risico van afschakeling en het daarmee 

samenhangende prijsrisico van onbalans. Afschakelbare capaciteit kan alleen een goed alternatief zijn als het 

prijsrisico wordt verlaagd. Dat kan ofwel door meer actuele stuurinformatie en informatie over de 

afschakelkansen ofwel wanneer de kosten voor onbalans sterk worden teruggedrongen, bijvoorbeeld met 

goed een werkende onbalansmarkt. 

 

Ook een gebrek aan opslagcapaciteit

h

Nederlandse markt te opereren. Het tekort aan commerciële flexibiliteit vermindert volgens diverse shippe

de liquiditeit in de markt, en daarmee het aantal handelspartijen. Eén shipper geeft aan dat zij de waa

flexibiliteitsdiensten die wel beschikbaar zijn, moeilijk kan beoordelen door een gebrek aan informatie over de

werkelijke kosten van onbalans. 

 

Uit de antwoorden over transpara

h

informatie in de markt (zie figuur 2.19). Een gebrek aan tijdige informatie blijkt nog altijd een grote rol in de 

gasmarkt te spelen.  

 

 



Figuur 2.16 Meningen van shippers over toetredingsdrempels in de gasmarkt 
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et als vorig jaar wordt de kwaliteit en tijdigheid van stuurinformatie (actuele informatie om onbalans te 

 

e 

ij informatie over transportcapaciteit wordt kritiek geuit op de zogenoemde “minus 3-regel“19. Volgens een 

ositief zijn de meningen over de informatievoorziening en prijstransparantie in de OTC-markt, bilaterale 
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N

managen) gemiddeld als slecht beoordeeld. In vergelijking met 2006 zijn de shippers hierover zelfs 

negatiever. Veel shippers hebben in hun reacties kritiek op het onbalansregime. Uurlijkse balancering in 

combinatie met het gebrek aan stuurinformatie is gezien de hoogte van de boetes voor veel nieuwe 

toetreders een hoge drempel. Naast de stevige kritiek op de beschikbaarheid van informatie wordt de

progressie die GTS op dit gebied heeft gemaakt genoemd. In juli 2007 heeft GTS meer informatie onlin

beschikbaar gemaakt. Het Nimbus-systeem, waarin GTS real-time meetdata beschikbaar stelt, wordt als 

positief ervaren. 

 

B

shipper vormt het bestaan van deze regel een belangrijke handelsbarrière. Door de hoge concentratie op de 

Nederlandse gasmarkt geldt de minus 3 voor een flink aantal grensverbindingen. Dat maakt de gasmarkt 

ondoorzichtig.  

 

P

markt en op de energiebeurzen APX en Endex. Duidelijk is wel dat de OTC-markt flink voorloopt op andere

markten. De day-ahead markt op APX heeft een flinke sprong gemaakt en wordt door meer shippers als goe

beoordeeld. 

 

 
19 De minus 3-regel is afkomstig uit de Verordening 1775/2005. Onder artikel 6 lid 5 kan de beheerder van het 

landelijk gastransportnet toestemming vragen aan de NMa om verplichte publicatie van numerieke 

informatie over technische, gecontracteerde en beschikbare capaciteit op een entry- of exitpunt te beperken. 

Bij drie of meer shippers op dat punt wordt geen toestemming verleend. Bij twee of één is dat wel mogelijk. 



Figuur 2.17 Meningen over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van betrouwbare en tijdige informatie over 

diverse onderdelen van de gasmarkt (bron: Shippersenquête) 
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Shippers melden verder dat zij tevreden zijn over de intenties van GTS voor het uitbreiden van capaciteit. Wel 

heeft een aantal shippers flinke kritiek op de open season procedures waarmee GTS peilt of er behoefte is aan 

nieuwe transportcapaciteit. Volgens shippers staan de jarenlange verplichtingen die zij moeten aangaan en 

de beperkte toezeggingen die GTS daar tegenover stelt niet in verhouding tot elkaar. Bovendien is er geen 

coördinatie met naburige netbeheerders. Shippers worden gevraagd zich vast te leggen voor een bepaalde 

capaciteit, zonder dat zij weten of zij aan de andere kant van de grens die capaciteit ook kunnen krijgen. Een 

shipper geeft expliciet aan dat zij om die reden uit de laatste open season procedure is gestapt.   

 

2.4  Handelsplaatsen 
 

2.4.1 Verkoop van en handel in gas 
Het overgrote deel  van het gas dat in Nederland wordt verkocht (92% in 2007), wordt direct door het 

groothandelsbedrijf geleverd op het GOS. Dit gas wordt dus niet verhandeld, maar alleen (onder contract) 

verkocht en geleverd. De voorwaarden waaronder dit gas wordt verkocht, zijn (per definitie) niet transparant. 

De handel in de overige 8% van het gas vindt plaats op de TTF (Title Transfer Facility ), een virtuele 
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marktplaats op het hogedruknetwerk, waar met name H-gas via brokers in lange-termijn contracten wordt 

verhandeld.20

 

Figuur 2.18 Aandeel TTF in de levering van gas in 2007 
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2.4.2 Ontwikkeling van TTF 
De verhandelde volumes op de centrale handelsplaats TTF (Title Transfer Facility) zijn in 2007 gestegen (zie 

figuur 2.21). Er werd 44% meer gas verhandeld op TTF dan in 2006, terwijl het geleverde volume met 26% 

steeg. Ook het aandeel van de handel op TTF in de totale gasmarkt is toegenomen. In 2007 werd bijna 8% 

van het op de Nederlandse markt aanwezige gas geleverd op TTF. In 2006 was dat 6,3%  Shippers ervaren 

deze ontwikkeling als positief, zo blijkt uit de shippersenquête. Zowel voor de korte termijn producten als 

voor de langere termijnproducten zien shippers een verbetering van de handelsvolumes en het aantal 

handelende partijen (zie bijlage 2). 

 

De groei van het volume op TTF was in 2007 lager dan in voorgaande jaren (zie figuur 2.22). Hieruit volgt dat 

er in de afgelopen jaren tot en met 2007 sprake was van een stagnerende groei. In de eerste helft van 2008 is 

de groei echter weer sterk toegenomen. De groei wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat GasTerra vanaf 

2008 meer gas is gaan leveren op TTF21. Of de trend van stagnerende groei daarmee is doorbroken moet aan 

het eind van 2008 blijken. 

 

Een punt van zorg is wel de variatie in producten die worden verhandeld via TTF. Het aandeel L-gas op het 

TTF is nog altijd zeer laag in vergelijking tot H-gas. Net als in 2006 betrof in 2007 zo’n 98% van het 

verhandelde volume op TTF H-gas. Het merendeel van het gas op TTF wordt verhandeld via de OTC-markt 

(80%) en bilaterale overeenkomsten (18%). Marktpartijen gebruiken de gasbeurzen APX en Endex nog 

voornamelijk voor portfolio-optimalisatie, waardoor het volume beperkt blijft. 
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20 Het Title Transfer Facility (TTF) is niet, wat nogal eens gedacht wordt, een spotmarkt voor gas, maar een 

handelsplatform waar gas op verschillende manieren worden verhandeld, en met name via brokers in 

contracten voor langere duur. 
21 Zie persbericht ‘Aardgas tegen TTF-spotmarktindexatie’ 14 mei 2007, website GasTerra  



Figuur 2.19 Verhandelde en geleverde volumes op TTF per maand voor 2005 t/m juni 2008 
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Figuur 2.20 Groei verhandelde en geleverde volumes in per half jaar van juni 2003 t/m juni 2008 
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Figuur 2.21 Verdeling van gashandel op TTF 

Bilateraal 
18%

OTC 80%

APX 0,1%

Endex 2%

H-gas 98%

L-gas 2%
Within day

0,1%

Prompt 
10%

Curve 90%

Bilateraal 
18%

Bilateraal 
18%

OTC 80%

APX 0,1%

Endex 2%

H-gas 98%

L-gas 2%
Within day

0,1%

Prompt 
10%

Prompt 
10%

Curve 90%

 

 

NMa Monitor Energiemarkten 2007 37



De mate waarin het TTF gebruikt wordt voor de korte termijn zegt ook iets over het belang dat de 

handelsplaats inneemt in de gasmarkt. Hoe meer marktpartijen in korte termijnproducten handelen, hoe 

beter zij vertrouwen op de gasmarkt voor hun korte termijn belangen en hun balancering. De hoeveelheid 

within-day handel (het ‘kortste’ product) is echter nauwelijks verbeterd in het afgelopen jaar. Nog altijd 

domineren de zogenaamde curve producten (maanden tot meerdere jaren vooruit) de handel op TTF. Dat 

beeld komt tevens naar voren in de shippersenquête (zie bijlage 2). Volgens de shippers beschikken zij over 

onvoldoende stuurinformatie om de within-day handel te kunnen gebruiken voor hun balancering. De 

liquiditeitsontwikkeling van within day producten blijft dan ook op alle fronten achter bij de ontwikkeling van 

contracten voor dag- en week-vooruit levering (prompt) en maand-vooruit levering of langer (curve). 

 

2.4.3 Liquiditeit TTF 
Indicatoren voor de liquiditeit in een markt zijn onder meer de spreiding tussen bied-laat prijzen, diepte in de 

markt, veerkracht en de volatiliteit (prijsschommelingen). Uit de analyse van de day-ahead en year-ahead 

contracten op de OTC-markt blijkt dat de bied-laat spreiding22 opnieuw is afgenomen in 2007 ten opzichte 

van 2006 (zie figuur 2.24).  

 

Figuur 2.22 Bied-laat spreiding en volatiliteit van day-ahead en year-ahead contracten verhandeld op de OTC-markt 

in de periode 2005 – 2007 
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De volatiliteit is een maat om prijsfluctuaties in uit te drukken. In de financiële wereld wordt de volatiliteit 

veelal gebruikt op het gebied van risicomanagement. In het algemeen geldt: hoe groter de volatiliteit, hoe 

groter de onzekerheid die de prijs omgeeft. De volatiliteit zegt daarmee iets over het prijsrisico in de markt. 

De volatiliteit van day-ahead en year-ahead contracten blijkt te zijn gedaald in de laatste drie jaar (zie figuur 

2.23). Dit is positief voor de ontwikkeling van de markt. De volatiliteit op het NBP en Zeebrugge van dezelfde 
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22 Hoe lager de spreiding, hoe gemakkelijker handelaren een tegenpartij kunnen vinden, en dus hoe beter 

vraag en aanbod op elkaar aansluiten. 



producten blijkt overigens hoger te zijn dan op het TTF. Een verklaring hiervoor kan zijn dat vanwege de 

olieprijskoppeling in Nederland er minder gas-to-gas competition plaatsvindt dan op de andere 

handelsplaatsen.  

 

De diepte van de markt kan worden afgemeten aan het aantal dagen/maanden/ jaren dat shippers een 

product vooruit willen handelen. Hoe verder partijen een product vooruit handelen, hoe minder zij zijn 

aangewezen op bilaterale contracten voor een gediversifieerd portfolio. Uit de shippersenquête blijkt dat de 

diepte van de markt slechts weinig is gewijzigd ten opzichte van 2006 (zie bijlage 2). Voor de individuele 

dagen en voor maandcontracten lijkt de diepte van de markt iets te zijn afgenomen. De diepte van het 

zomer/winter-contract is toegenomen. Daartegenover staat dat de TTF nog steeds geen betrouwbare bron 

voor gas en flexibiliteit is, vanwege het geringe aantal producten dat wordt verhandeld en de onzekerheid of 

producten daadwerkelijk ook beschikbaar zullen zijn. 

 

De resilience wordt bepaald door de hoeveelheid gas die shippers kunnen verhandelen zonder dat dit de 

marktprijs beïnvloed. Ook daarin zijn weinig grote veranderingen opgetreden (zie bijlage 2). Voor een aantal 

contracten, zoals de kwartaal- en maandcontracten, lijkt de resilience te zijn afgenomen in 2007 ten opzichte 

van 2006, wat inhoudt dat de functie van TTF als prijssignaal voor deze contracten licht is afgenomen23.  In 

het weekend contract is daarentegen een forse verbetering waar te nemen.  

 

Shippers zijn over het algemeen positief over de ontwikkeling van de liquiditeit van TTF. Uit de 

shipperenquête blijkt dat zij zowel voor de korte termijnproducten als voor de lange termijn producten 

verbeteringen zien in onder meer volumes en aantal handelende partijen (zie bijlage 2). De beoordeling van 

de liquiditeit van TTF ten opzichte van de naburige handelsplaatsen is desondanks weinig veranderd (zie 

figuur 2.25). Het Britse NBP komt nog altijd als meest liquide handelsplaats uit de bus voor within day, 

prompt en curve producten. Voor prompt en curve producten komt TTF op de tweede plaats. Zeebrugge is 

volgens de shippers weer iets beter in Within Day handel. 

 

Figuur 2.23  Beoordeling liquiditeit TTF in vergelijking tot de handelsplaatsen in Duitsland, België en het VK 
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2.4.4 Toekomst 
Samengevat komt uit bovenstaande analyses het beeld naar voren dat de Nederlandse handelsplaats TTF 

zich wel ontwikkelt, maar dat de groei stagneert. Aan deze stagnatie zal naar verwachting een einde komen 

vanaf 1 januari 2010. De Minister van Economische Zeken heeft in de gasbrief aan de Kamer van 18 februari 

een wetswijziging aangekondigd waarmee de mogelijkheid wordt afgeschaft om gas op de regionale 

Gasontvangststations (GOS-sen) over te dragen. Het gas op de binnenlandse markt zal vanaf dat moment 
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23 Hier moet worden opgemerkt dat de wijze van vraagstelling in de shippersenquête afweek van de 

vraagstelling in het voorgaande jaar. Derhalve is de conclusie voorzichtig geformuleerd. 



worden overgedragen op het TTF, waar het kan worden herverhandeld, of rechtstreeks aan de afnemer 

geleverd. De minister heeft zich voor haar gasbrief onder meer gebaseerd op het TTF-advies dat de NMa in 

september 2007 publiceerde (zie kader). Indien de aangekondigde wetswijziging daadwerkelijk wordt 

doorgevoerd, zal het belang van TTF als de centrale Nederlandse en Europese handelsplaats voor gas sterk 

toenemen. 

 

Het TTF-advies 

In september 2007 publiceerde de NMa het onderzoeksrapport ‘Versnelling van de ontwikkeling van TTF 

en de groothandelsmarkt voor gas’. Dit rapport, dat als advies diende aan de minister van Economische 

Zaken, identificeerde een aantal knelpunten die de ontwikkeling van de gasmarkt hinderen. Uit het 

rapport wordt duidelijk dat vooral op de laagcalorische markt nog veel te verbeteren is.  

Mede in het belang van de versterking van de positie van Nederland als internationale gasrotonde 

adviseert de NMa de minister spoedig over te gaan tot de volgende concrete acties. 

1. Afschaffen van het boeken van kwaliteitsconversie, zodat de deelmarkten van hoog- en 

laagcalorisch gas niet langer gescheiden zijn. 

2. Verbeteren van het investeringsklimaat voor (seizoens)flexibiliteit. 

3. Regelen dat gas wordt overgedragen op TTF, en niet meer op de Gasontvangststations. 

4. Creëren van meer standaard raamcontracten laagcalorisch gas waardoor de verhandelbaarheid 

van gas op TTF toeneemt. 

5. Introduceren van geschilbeslechting tussen GasTerrra en haar klanten, mits en zolang GasTerra 

dominant is. 

6. Verbeteren van het balanceringsregime en de beschikbaarheid van stuurinformatie, zodat 

balanceren eenvoudiger wordt voor shippers. 

7. Verbeteren van transparantie over de beschikbare infrastructuur, met name import- en 

exportcapaciteit. 

8. Verminderen van de bestaande kredietrisico’s bij onbalans. 

9. Harmoniseren van de transportprocedures in Noorwest Europa. 

10. Ruimte maken voor secundaire handel in korte termijn import- en exportcapaciteit. 

 

Ook voor de langere termijn zijn er acties nodig, met name om investeringen in kwaliteitsconversie, 

pijpleidingen en LNG mogelijk te maken. Tevens adviseert het rapport om op termijn de leidingen naar 

België (Zelzate) en naar het Verenigd Koninkrijk (BBL) bi-directioneel te maken. 
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3 Elektriciteitsmarkt 

3.1 Inleiding 
De groothandelsmarkt voor elektriciteit is de markt waar producenten, handelaren en grootverbruikers elkaar 

ontmoeten om elektriciteit te (ver)kopen. Er bestaan hiervoor verschillende handelsplaatsen, zowel beurzen 

als OTC-markten, beide voor korte-termijn producten en forward producten. Paragraaf 3.4 analyseert de 

liquiditeit van deze handelsplaatsen. De mate van concurrentie tussen de aanbieders van elektriciteit is 

onderwerp van paragraaf 3.3. Dit hoofdstuk start met de analyse van de basisvoorwaarden voor concurrentie 

in de elektriciteitsmarkt: de beschikbaarheid van infrastructuur (paragraaf 3.2). 

 

• Sinds 21 november 2006 staan de handel op elektriciteitsbeurzen APX, Belpex en Powernext met elkaar 

in verbinding, rekening houdend met de beschikbare capaciteit op de verschillende grenzen 

(marktkoppeling met België en Frankrijk). 

• Naast de day ahead markt is de APX in september 2006 gestart met een intraday markt. Op deze markt 

worden kwartieren elektriciteit verhandeld tot twee uur voor levering.    

• Vanaf oktober 2006 worden op initiatief van EnergieNed en APX productiedata gepubliceerd. 

Aanvankelijk alleen op de APX site, per juni 2007 op de website van EnergieNed omdat de kwaliteit van 

de data nog onvoldoende is. 

• De toezichthouders van de energiemarkten in Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland 

hebben begin 2007 een overzicht met prioriteiten gepubliceerd en concrete acties geformuleerd 

(Actieplan). Marktkoppeling met Duitsland en grensoverschrijdende intraday en balancing handel zijn 

enkele van de actiepunten van dit Regional Initiative.  

• De Europese Commissie publiceert richtlijn voor congestiebeheer als onderdeel van Verordening 

1228/2003 met daarin voorschriften voor toewijzing van capaciteit ten behoeve van de handel en 

transparantie over grensoverschrijdende verbindingen. 

• Elektriciteitsproductie afkomstig van windparken in Noord Duitsland zorgen in toenemende mate voor 

transitstromen (zogenaamde loopflows). TSO’s zien zich genoodzaakt meer reserves aan te houden op 

de interconnectoren wat de beschikbare importcapaciteit voor de markt beperkt. 

• In mei 2008 is de NorNed-kabel, een hoogspanningsverbinding tussen Noorwegen en Nederland, in 

werking gesteld. Door de met name tijdens piekuren grote prijsverschillen tussen deze beide landen is 

sprake van hoge benutting van de capaciteit met veilingprijzen van soms boven de 100 Euro/MWh. 

• De investeringsplannen van elektriciteitsproducenten maken duidelijk dat op het hoogspanningsnet 

beperkte capaciteit beschikbaar is voor het aansluiten van nieuwe centrales. Om het tijdelijk tekort aan 

netcapaciteit op te vangen (tot oplevering Randstad 380) werkt TenneT aan een systeem voor 

congestiemanagement.        

 

3.2 Infrastructuur24 
 

3.2.1 Inleiding 
De marktwerking op de groothandelsmarkt voor elektriciteit hangt in sterke mate af van de mogelijkheden 

om elektriciteit te transporteren. Binnenlands doen zich (tot dusverre) vrijwel geen transportbeperkingen 
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daarvan zijn gebaseerd op die welke door de TSO worden gehanteerd. 



voor, maar de grensverbindingen zijn van oudsher, met name tijdens piekuren, knellend. 

Grensoverschrijdende handel is van groot belang voor de mededinging op de binnenlandse markt. Import 

van stroom kan spelers op de Nederlandse groothandelsmarkt disciplineren en bovendien zorgt het voor 

meer liquiditeit op de Nederlandse marktplaatsen. Grensoverschrijdende handel kan bovendien leiden tot 

een efficiëntere elektriciteitsopwekking wanneer de opwekkingskosten in de verschillende landen (op een 

bepaald moment) verschillen. 

 

Om zicht te krijgen in de mate waarin de grensverbindingen beperkend zijn voor de grensoverschrijdende 

handel, analyseren we in deze paragraaf de benuttingsgraad van deze verbindingen en de mate van congestie 

op de Nederlandse grenzen. Gegevens over beschikbare -, verkregen- en genomineerde grenscapaciteit 

vormen de basis voor deze analyse. 

3.2.2 Interconnectiecapaciteit: besc hikbaar, verkregen en genomineerd 
De benutting van de grenscapaciteit met Duitsland geeft een redelijk stabiel beeld te zien (zie figuur 3.1) De 

beschikbare importcapaciteit wordt door marktspelers volledig verkregen en ook voor het grootste deel 

benut. Van de beschikbare exportcapaciteit wordt weliswaar het meeste verkregen, maar deze wordt slechts 

zeer beperkt benut.   

 

Figuur 3.1 Interconnectiecapaciteit Nederland – Duitsland (maandgemiddelden MW, 2007) 

 

 

De benutting van de grenscapaciteit met België varieert aanmerkelijk door het jaar (zie figuur 3.2). Gedurende 

het eerste halfjaar wordt in toenemende mate importcapaciteit (en in mindere mate exportcapaciteit) 

genomineerd, in het tweede halfjaar slaat dit om en wordt Nederland een netto exporteur naar België in het 

laatste kwartaal.   
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Figuur 3.2 Interconnectiecapaciteit Nederland – België (maandgemiddelden MW, 2007) 

 

De richting waarin elektriciteit de grens over gaat wordt met name bepaald door de prijsverhouding tussen 

de betreffende landen. Uit figuur 3.3 blijkt dat de prijzen op de elektriciteitsbeurzen elkaar redelijk volgen met 

uitzondering van enkele perioden met aanmerkelijk hogere prijzen op Belpex, de Belgische spotmarkt. Met 

name in het vierde kwartaal is dit zichtbaar en verklaart daarom ook de gewijzigde stroomrichting van 

elektriciteit.    

 

Figuur 3.3 Ontwikkeling elektriciteitsprijzen Nederland, Duitsland, België (voortschrijdend weekgemiddelden, 2007) 

 

 

3.2.3 Benuttingsgraad interconnectiecapaciteit 
De benuttingsgraad van de importcapaciteit met Duitsland is licht gedaald ten opzichte van 2006 (was 84%), 

voor de importcapaciteit met België ligt de benuttingsgraad duidelijk lager in 2007 (was 80%) (zie tabel 3.1). 
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Zoals eerder geconstateerd hebben prijsontwikkelingen in het vierde kwartaal hierop een belangrijke impact 

gehad. 

 

Tabel 3.1: Gemiddelde benuttingsgraad van interconnectiecapaciteit (%) 25

 Duitsland België 

Import  80% 55% 

Export 9% 22% 

 

Duurkrommen van de benuttingsgraad geven een goed beeld van de verschillen tussen de Nederlands-Duitse 

en de Nederlands-Belgische verbinding. De gemiddelde benutting van de importcapaciteit met Duitsland ligt 

duidelijk hoger dan die met België, maar de importcapaciteit met België is vaker volledig benut (zie figuren 

3.4 en 3.5). Ook wat betreft export is de Nederlands-Belgische grenscapaciteit een deel van de tijd volledig 

benut geweest.         

 

Figuur 3.4 Benuttingsgraad interconnectiecapaciteit Nederland – Duitsland, duurkrommen 2007 

   

Figuur 3.5 Benuttingsgraad interconnectiecapaciteit Nederland – België, duurkrommen 2007 

 

                                                           
25 Een verbijzondering naar piek en superpiek uren geeft een licht hogere benuttingsgraad voor importcapaciteit Duitsland (81% piek en 

82% superpiek), de benuttingsgraad van exportcapaciteit blijft dezelfde. Bij de importcapaciteit met België ligt de benuttingsgraad met 

name tijdens superpiek uren hoger (56% piek en 61% superpiek), de benuttingsgraad voor exportcapaciteit neemt vergelijkbaar af (21% 

piek en 15% superpiek).  

 

NMa Monitor Energiemarkten 2007 44



NMa Monitor Energiemarkten 2007 45

3.2.4 Congestie op de interconnectoren 
Congestie treedt op bij volledige benutting van de interconnectiecapaciteit (zgn. fysieke congestie), maar kan 

zich ook virtueel voor doen bij onderbenutting van interconnectoren. Bij volledige benutting zouden 

marktspelers wel meer willen importeren, maar zijn hier door fysieke beperkingen van de verbindingen 

eenvoudigweg niet toe in staat. Wanneer alle beschikbare capaciteit door marktspelers is verkregen maar bij 

een prijsverschil met buurlanden niet volledig wordt benut om elektriciteit te importeren is er sprake van een 

onbenut potentieel.  

 

Het aantal uren met volledige benutting26  op de importcapaciteit met Duitsland is vergelijkbaar met 2006 

(was 11%27) (zie tabel 3.2). Op de Nederlands-Belgische grens is sprake van een duidelijke toename (was 

6%).  

 

Tabel 3.2:Percentage uren met volledige benutting van interconnectoren 28

 Duitsland België 

Import  10% 22% 

Export 0% 6% 

 

In uren waarin de prijs van elektriciteit verschilt tussen landen zonder dat sprake is van volledige benutting 

van de grenscapaciteit functioneert de allocatie van capaciteit suboptimaal. Het aantal uren met onbenutte 

capaciteit29 bij een gunstig prijsverschil kent in vergelijking met 2006 een afname voor de importcapaciteit 

met Duitsland (was 57%) (zie tabel 3.3). 

 

Tabel 3.3: Percentage uren met onbenutte capaciteit bij gunstig prijsverschil 30

 Duitsland 

Import  46% 

Export 11% 

 

België is in de tabel niet weergegeven omdat marktkoppeling (per november 2006) resulteert in optimale 

allocatie in relatie tot beursprijzen (was 61%).  

 

Op de grenscapaciteit met Duitsland is met name in de eerste en laatste maand van het jaar vaak sprake van 

volledige benutting (zie figuur 3.6). Het aantal uren met onbenutte capaciteit terwijl er wel prijsverschillen 

zijn, blijft het gehele jaar door aanzienlijk.  

 

 

 

                                                           
26 Volledige benutting is gedefinieerd als de situatie waarin de genomineerde grenscapaciteit gelijk is aan beschikbare grenscapaciteit. 
27 In vergelijking met de vorige monitorrapportage is niet langer een marge van 2,5% gehanteerd. Voor de vergelijkbaarheid zijn de 

genoemde cijfers over 2006 opnieuw berekend (evenals bij onbenutte capaciteit). 
28 Een verbijzondering naar piek en superpiek uren geeft aan dat importcapaciteit met Duitsland dan minder vaak volledig benut wordt 

(7% gedurende piek en 9% gedurende superpiek) terwijl de importcapaciteit met België juist vaker volledig benut wordt (23% gedurende 

piek en 30% gedurende superpiek).  
29 Onbenutte capaciteit is gedefinieerd als de situatie waarin de genomineerde grenscapaciteit minder is dan de verkregen 

grenscapaciteit (als deze gelijk is aan de beschikbare capaciteit, m.a.w. er is geen vrije  capaciteit)  bij een gunstig prijsverschil. 
30 Een verbijzondering naar piek en superpiek uren laat zien dat importcapaciteit dan vaker niet volledig benut wordt bij een gunstig 

prijsverschil (52% van de piekuren, 54% van de superpiekuren), bij exportcapaciteit blijven de percentages ongeveer gelijk (11% van de 

piekuren, 10% van de superpiek uren). 



Figuur 3.6 Benutting interconnectiecapaciteit Nederland – Duitsland (% van de uren, per maand 2007) 

 

Op de Nederlands-Duitse grens is duidelijk zichtbaar dat zelfs in geval van aanzienlijke prijsverschillen de 

beschikbare grenscapaciteit soms verre van volledig wordt benut (zie figuur 3.7).31  De huidige allocatie van 

de day ahead capaciteit met expliciete veiling die gescheiden plaatsvindt van de handel in de commodity 

elektriciteit resulteert in inefficiënte benutting van deze capaciteit. De interconnectoren kunnen daarnaast 

efficiënter worden gebruikt door de capaciteit die na day ahead toewijzing nog onbenut is beschikbaar te 

maken voor intra day handel.   

 

Figuur 3.7 Netto benuttingsgraad Nederland – Duitsland gerelateerd aan prijsverschil tussen beide landen, 2007  
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31 Wanneer de infrastructuur wel optimaal benut zou worden, dan zou dat de elektriciteitsgebruikers ca. 17 miljoen Euro per jaar schelen. 

Dit is berekend op basis van het gegeven dat in 2007 gedurende ca. 50% van alle uren er sprake was van onbenutte importcapaciteit 

terwijl er prijsverschillen waren, waarbij het gemiddeld ging om 430 MW onbenutte capaciteit en 10 Euro aan prijsverschil (waarbij APX 

duurder was dan EEX). 
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Prikkels voor TSOs om marktwerking te faciliteren? 

De beheerders van het hogedruknet bij gas en het hoogspanningsnet bij elektriciteit (TSOs) hebben een 

belangrijke taak bij de bevordering van marktwerking. Het gaat hierbij om een heel scala aan activiteiten, 

zoals investeren in nieuwe capaciteit, het (meer) beschikbaar maken van capaciteit, het alloceren van 

capaciteit over spelers en het verstrekken van informatie aan marktpartijen. Voor sommige activiteiten 

ontvangen de TSOs prikkels vanuit de regulering van transportdiensten, systeemdiensten, marktfaciliterende 

diensten, terwijl in specifieke gevallen ad hoc prikkels worden gegeven, zoals bijvoorbeeld bij de realisatie en 

het beheer van de NorNed-kabel door TenneT. Een specifieke prikkel voor het beschikbaar stellen van 

capaciteit en nieuwe investeringen in capaciteit op het nationale hoogspanningsnetwerk, dan wel om de 

capaciteit op de grensverbindingen te verhogen, ontbreekt echter. 

 

Om de TSO in staat te stellen de optimale keuzes te maken bij het uitbreiden van de beschikbare capaciteit 

van het netwerk, kunnen extra prikkels voor het verhogen van de grenscapaciteit en andere taken mogelijke 

een nuttige rol vervullen (Dijk, 2008). Voor de introductie van dergelijke prikkels gelden wel een aantal 

voorwaarden. 

• De eerste voorwaarde om de juiste prikkels te kunnen geven is dat (per geval) onderzocht wordt hoe 

groot de baten en kosten van capaciteitsuitbreiding zijn om te voorkomen dat er teveel of juist te weinig 

capaciteit beschikbaar wordt gesteld, wat nadelige welvaartseffecten tot gevolg zou hebben. 

• De tweede voorwaarde betreft de noodzaak van integrale aansturing van TSOs. Het is belangrijk dat 

prikkels voor capaciteitsuitbreiding op de grenzen niet los staan van andere prikkels voor de TSOs om 

geen ongewenste effecten te krijgen. Voorkomen moet immers worden dat een capaciteitsuitbreiding op 

de grens ten koste gaat van bijvoorbeeld de betrouwbaarheid of investeringen in het nationale netwerk. 

Het is daarom van groot belang om prikkels niet los van elkaar vast te stellen, maar om de prikkels voor 

gehele takenpakket van de TSOs in samenhang te bepalen. 

• De derde voorwaarde voor de introductie van effectieve prikkels is de internationale aanpak. Inherent aan 

het oplossen van capaciteitsprobleem op de grenzen is het feit dat capaciteitsuitbreidingen aan beide 

kanten van de grens moeten worden geoptimaliseerd. Samenwerking tussen TSOs en tussen 

buitenlandse toezichthouders is op dit punt erg belangrijk. Zo is ook het belangrijk dat de TSOs tot 

integrale plannen komen voor de verdere ontwikkeling van de infrastructuur. Verder zal hier gekeken 

moeten worden naar oplossingen die teams van TSO’s aansturen. Hiervoor is het nodig dat er op 

(regionaal) Europees niveau een toezichthouder bestaat die de TSOs gezamenlijk kan aansturen.  

 

Een no regret beleid is om ieder geval de informatievoorziening te verbeteren over bottlenecks, potentiële 

maatregelen om deze op te lossen en hun kosten en baten. Dit moet leiden tot een beter inzicht en meer 

consensus over prioritaire projecten. 

 

 

Op de grenscapaciteit met België is in het eerste halfjaar en de maand augustus regelmatig sprake van 

volledige benutting met een uitschieter in juni waarin meer dan de helft van de tijd de importcapaciteit 

volledig werd benut (zie figuur 3.8). Vooral in november en ook in december wordt de exportcapaciteit een 

deel van de tijd volledig benut. 



Figuur 3.8 Benutting interconnectiecapaciteit Nederland – België (% van de uren, per maand 2007) 

 

Een belangrijk verschil met 2006 is de aanwezigheid van marktkoppeling met België en Frankrijk (Trilateral 

market coupling). De handel op elektriciteitsbeurzen APX, Belpex en Powernext staat nu met elkaar in 

verbinding, doordat rekening gehouden wordt met de beschikbare capaciteit op de verschillende grenzen. Dit 

leidt tot een optimale benutting van de aanwezige capaciteit voor de day ahead handel wat in grote mate 

bijdraagt aan een efficiënt gebruik van de interconnectie capaciteit. (zie figuur 3.9). TSO’s hebben nog niet 

voorzien in de mogelijkheid tot grensoverschrijdende intra day handel.  

 

Figuur 3.9 Netto benuttingsgraad Nederland – België gerelateerd aan prijsverschil tussen beide landen, 2007   
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3.3 Mededinging 
 

3.3.1 Inleiding  
De ontwikkeling van de mededinging analyseren we aan de hand van het Structure-Conduct-Performance 

(SCP)-raamwerk. In paragraaf 3.4.2 komt de structuur van de markt aan bod, paragraaf 3.4.3 richt zich op het 

gedrag van elektriciteitsproducenten, terwijl de marktuitkomsten het onderwerp zijn van paragraaf 3.4.4. 

3.3.2 Structuur van de markt 
De elektriciteitsmarkt is nog steeds een geconcentreerde markt. Een groot deel van de beschikbare capaciteit 

is in handen van enkele bedrijven, terwijl deze bedrijven ook het leeuwendeel van de productie voor hun 

rekening nemen. Het geconcentreerde karakter van de elektriciteitsmarkt komt tot uiting in de waarden van 

de Herfindahl-Hirschman-index (HHI).32 De HHI productie33 kwam voor 2006 gemiddeld over alle uren uit op 

1700, terwijl in 2007 de gemiddelde waarde 1828 is. De HHI capaciteit34 was in 2006 gemiddeld 1604 en lag 

in 2007 op een vergelijkbaar niveau, namelijk 1592.35   

 

Bij de interpretatie van de HHI moet altijd gekeken worden naar de oorzaken van een verandering daarin (zie 

tekstkader). Een hogere HHI  hoeft namelijk niet te betekenen dat de mededinging in 2007 is afgenomen, 

want dit kan ook het gevolg zijn van sterkere concurrentie. Immers, als kleinere producenten niet in staat zijn 

om tegen de marktprijs te produceren en grotere dat wel kunnen, dan leidt dat automatisch (rekenkundig) tot 

een hogere HHI. De HHI alleen volstaat dus niet om de markstructuur te beoordelen; er moet naar meer 

aspecten gekeken worden. Op basis van de HHI kunnen we alleen concluderen dat de elektriciteitsmarkt nog 

steeds een geconcentreerde markt is. 

 

 
32 Als de HHI boven de (algemeen gangbare norm van) 1800 ligt, dan wordt een markt als sterk 

geconcentreerd beschouwd. Bij een HHI tussen 1200 en 1800 heet een markt ‘gematigd geconcentreerd’. 
33 Berekend op basis van de gerealiseerde productie en de aan partijen toegerekende import. 
34 Berekend op basis van de beschikbare productiecapaciteit en de aan partijen toegerekende 

importcapaciteit. 
35 Exclusief import was de HHI capaciteit in 2006 2052 en in 2007 2076. Zie bijlage 3 voor de ontwikkeling van de HHI 

van uur tot uur. 
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Om de mate van concurrentie op de elektriciteitsmarkt te meten worden meerdere indicatoren gebruikt. De 

concentratiegraad, uitgedrukt bijvoorbeeld in HHI, is een bekende en vaak toegepaste indicator. De HHI 

(Herfindahl Hirschmann Index) geeft inzicht in de verdeling van marktaandelen over de spelers.  

 

Een verlaging van toetredingsbarrières waardoor nieuwe partijen op de markt komen, betekent een lagere 

concentratiegraad en is daarmee een teken van toegenomen concurrentie. Een meer agressieve opstelling 

van een of meer marktpartijen waarbij minder efficiënte spelers marktaandeel verliezen of zelfs de markt 

moeten verlaten, resulteert daarentegen in een hogere concentratiegraad. In beide gevallen is sprake van een 

intensivering van de mededinging, de HHI geeft hier echter tegengestelde signalen af.         

 

Een indicator die op eenduidige wijze gerelateerd is aan de intensiteit van mededinging is de profit elasticity 

(PE) (Boone et al, 2007). Deze nieuwe indicator is nog weinig in de praktijk toegepast. Om de PE (ook 

bekend als Boone Indicator) te berekenen, moet voor alle marktspelers het niveau van winst en kosten 

worden bepaald. Vervolgens dient hieruit een relatie tussen winst en kosten te worden afgeleid, die 

geïnterpreteerd kan worden als elasticiteit. De PE is gedefinieerd als het percentage daling in de winst als 

gevolg van een stijging (van 1%) in marginale kosten. Een grotere daling in de winst bij dezelfde stijging in de 

kosten betekent dat de markt competitiever is geworden. Marktpartijen worden dan immers harder gestraft 

voor hun inefficiënties.  

 

Gebruik van de PE om de mate van mededinging op de elektriciteitsmarkt te meten is niet eenvoudig (Roos, 

2008). Dit komt met name door de fluctuerende vraag in samenhang met de merit order (aanbodcurve). 

Door de fluctuerende vraag bevind de markt zich op een steiler en dan weer vlakker deel van de merit order. 

De hoogte van de marginale kosten bij de marginale centrale zegt dan weinig over het niveau van efficiëntie. 

Daarnaast wordt de winst van een elektriciteitsproducent niet zozeer door de efficiëntie van de marginale 

centrale bepaald, als wel door de samenstelling van zijn gehele productiepark binnen de merit order.  

 

Deze complicaties kunnen worden ondervangen door bijvoorbeeld de vraag in meerdere ranges op te delen 

en de gemiddelde kosten van draaiende centrales als vertrekpunt te nemen. Met deze correcties is de profit 

elasticity mogelijk een zinvolle indicator om de mate van mededinging op de elektriciteitsmarkt te meten.     

 

Bij het beoordelen van de marktstructuur gaat het vooral om de vraag in welke mate (bepaalde) spelers in 

staat zijn om de marktuitkomsten te beïnvloeden. De mogelijkheid om marktmacht uit te oefenen wordt 

bepaald door de mate waarin (bepaalde) spelers (on)misbaar (nodig) zijn om de vraag te bedienen. 

Indicatoren die deze (on)misbaarheid meten zijn de pivotal supplier index (PSI) en residual supply index 
(RSI).    

 

De PSI geeft aan hoeveel procent van de uren (een deel van) de capaciteit van een elektriciteitsproducent 

benodigd is om aan de marktvraag te voldoen gegeven de gezamenlijke capaciteit van de andere 

producenten. In 2007 was in 34% van de uren sprake is van een pivotal supplier. Tijdens piekuren lag dit 

percentage op 70% en voor superpiek uren op 80%. In vergelijking met 2006 waren er in 2007 meer uren 

waarin een of meerdere spelers onmisbaar waren (zie figuur 3.10). Anders dan in 2006, kwam het in 2007 

ook voor dat er 4 of zelfs 5 spelers gedurende een uur onmisbaar waren om de vraag te bedienen. Deze 

verslechtering van de marktstructuur kan het gevolg zijn van toegenomen (export)vraag waardoor de krapte 

in de markt en daarmee de onmisbaarheid van spelers groter worden. 

 

 



 

Figuur 3.10 Aantal onmisbare spelers per uur, 2006 en 2007 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De RSI geeft de mate waarin marktpartijen pivotal (onmisbaar, nodig) zijn weer. Naarmate meer capaciteit 

van een speler benodigd is om in de marktvraag te voorzien, gegeven de capaciteit van de andere 

producenten, neemt de mogelijkheid voor deze speler om de marktuitkomsten te beïnvloeden toe.36 In 2007 

is, gemiddeld over alle uren, de RSI-sector vrijwel gelijk aan die in 2006, namelijk rond 1.20 (zie figuur 3.11). 

Gedurende  piekuren ligt de RSI-sector in 2007 gemiddeld op 0,96, terwijl deze in 2006 op niveau van 1.00 

lag. De mate waarin een of meerdere spelers onmisbaar zijn, en daardoor mogelijkheden hebben tot het 

uitoefenen van marktmacht, is tijdens piekuren derhalve toegenomen. 37   

 

Figuur 3.11  Duurkromme van de RSI-sector, 2006 en 2007 
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36 Bij een RSI kleiner dan 1 is de gezamenlijke capaciteit van de andere spelers onvoldoende om aan de marktvraag te 

voldoen en is de betreffende marktspeler pivotal. Hoe verder de RSI waarde beneden de 1, des te meer capaciteit van deze 

speler benodigd is en hoe groter de mate van onmisbaarheid.  
37 De RSI-sector is de laagste waarde van de verschillende RSI-waarden per speler.  
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3.3.3 Gedrag van producenten  
In een geconcentreerde markt kunnen spelers op momenten dat ze onmisbaar zijn hun marktmacht 

gebruiken om de marktuitkomsten te beïnvloeden. In de regel zullen spelers dat alleen doen als ze daartoe 

geprikkeld worden, dat wil zeggen dat per saldo hun winst daardoor zal toenemen. Of marktpartijen zich 

strategisch gedragen kan mogelijk worden afgeleid van de wijze waarop ze hun productiemiddelen inzetten. 

In een competitieve markt worden alle middelen ingezet waarvan de marginale kosten minimaal worden 

goedgemaakt door de prijs. Als daarentegen (beschikbare) productiemiddelen niet worden ingezet terwijl dat 

wel profijtelijk lijkt te zijn, kan dat duiden op het bestaan van andere (strategische) redenen. 

 

Bij de elektriciteitsopwekking bepalen veel factoren de winstgevendheid, wat het lastig maakt om te bepalen 

of het op een bepaald moment niet (volledig) inzetten van een centrale bedrijfseconomisch al dan niet 

terecht was. Een van deze factoren is het dynamische karakter van de dispatch, tot uiting komend in 

opstartkosten en opstartsnelheid. Een methode om met dit dynamische aspect rekening te houden is te 

kijken naar de gemiddelde elektriciteitsprijs over een dag of langer en deze te relateren aan de inzet van 

centrales. Het achterliggende idee is dat wanneer de elektriciteitsprijs langdurig (bijvoorbeeld een week) 

boven het niveau van de marginale kosten ligt, dat dan de opstartkosten en opstartsnelheid geen 

belemmering meer vormen om de centrale in te zetten.  

 

Bij een gemiddelde elektriciteitsprijs van 100 Euro/MWh zijn vrijwel alle centrales aan de marge rendabel in 

te zetten.38 Het blijkt dat, zowel in 2006 als 2007, vrijwel geen speler alle beschikbare capaciteit inzet, al zijn 

er tussen de spelers wel verschillen. Sommige spelers blijken hun beschikbare capaciteit intensiever te 

benutten dan anderen. Het niet volledig inzetten van centrales wanneer dat wel rendabel lijkt, kan 

voortkomen uit factoren waar geen gegevens over bekend zijn, zoals het bestaan van (koelwater)beperkingen 

of de aard van brandstofcontracten. Het is echter ook denkbaar dat strategische factoren een rol spelen (zie 

tekstkader). Bedacht moet overigens worden dat het hier gaat om ‘ex post’ analyse, terwijl bij de inzet van 

centrales verwachtingen over de toekomstige prijs relevant zijn.  
 
Een andere indicator voor het gedrag van elektriciteitsproducten is de zogenaamde d spatch inefficiency. 
Deze indicator meet het verschil in kosten tussen de werkelijke marginale centrale en de marginale centrale 

bij optimale dispatch. De dispatch inefficiency geeft aan hoeveel duurder de productie van een eenheid 

elektriciteit door de werkelijke marginale centrale is vergeleken met de marginale centrale bij optimale 

dispatch. Hoewel met deze methode aan de absolute hoogte van de dispatch inefficiency weinig betekenis 

mag worden toegekend, is de relatieve hoogte wel informatief. 39  Een opvallende uitkomst is dat in 2007 de 

dispatch inefficiency beduidend groter was dan in 2006 (zie figuur 3.12).40 Gemiddeld over alle uren waren de 

werkelijke marginale systeemkosten 81% hoger dan de optimale kosten; in 2006 was dit percentage 47.  

 

Een andere opvallende uitkomst is dat de dispatch inefficiency op sectorniveau significant hoger is dan op 

bedrijfsniveau.41 Met andere woorden: het verschil tussen de werkelijke dispatch en de optimale dispatch van 

 
38 Zie bijlage 3 voor een overzicht van de gemiddelde marginale kosten per type centrale. 
39 De optimale dispatch is berekend op basis van de  marginale kosten (rekening houdend met 

opstartkosten) en de beschikbaarheid per centrale per uur. Omdat bij deze berekening onmogelijk alle 

feitelijke factoren kunnen worden verwerkt die de werkelijke dispatch van uur tot uur bepalen, kunnen uit de 

absolute waarde van de  berekende dispatch inefficiëntie geen verdere conclusies worden getrokken.  
40 NB: door correcties in de data en verbeteringen in de analysemethode komen de waarden voor 2006 niet 

(altijd) overeen met de waarden die in de vorige Monitor over zijn opgenomen. 
41 Zie bijlage 3 met de resultaten van de statistische analyse. 



afzonderlijke portfolio’s is beduidend kleiner dan het verschil tussen de werkelijke dispatch en de optimale 

dispatch van alle in Nederland opgestelde (grote) centrales.   

 

Geconstateerde inefficiënties op portfolioniveau moeten we in het geheel toeschrijven aan ontbrekende 

informatie over factoren die optimale inzet van centrales bepalen. Immers, we mogen veronderstellen dat 

spelers hun eigen portfolio zo efficiënt mogelijk zullen gebruiken. Als een speler capaciteit wil achterhouden 

om zo de marktuitkomsten te beïnvloeden, dan zal dat capaciteit aan de marge zijn, dat wil zeggen de 

duurste capaciteit die, gegeven de vraag, zou kunnen draaien. Wanneer, in reactie hierop, een andere speler 

een duurdere centrale gaat aanbieden, dan leidt dat tot hogere marginale kosten op sectorniveau.  Voor zover 

strategisch gedrag tot uiting komt in dispatch inefficiëntie, dan is dat dus op sectorniveau.  

 

Figuur 3.12 Frequentieverdeling van de dispatch inefficiëntie, 2006 en 2007 
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De constatering dat de dispatch inefficiency op sectorniveau significant hoger is dan op bedrijfsniveau kan 

dus een teken zijn dat er sprake is van strategisch gedrag bij de inzet van centrales. Het is echter ook 

denkbaar dat dit het resultaat is van andere factoren, zoals contractverplichtingen bij inkoop van brandstof of 

verkoop van elektriciteit, die maken dat een bepaalde speler relatief dure centrales inschakelt terwijl andere 

spelers goedkopere niet inzetten. Nader onderzoek zal nodig zijn om meer inzicht hierin te krijgen.  
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Mededingingsindicatoren voor gedrag 

Om een uitspraak te doen over de ontwikkeling van de mededinging op de elektriciteitsmarkt hanteert de 

monitor het structuur-gedrag-resultaat raamwerk. Voor marktstructuur en marktuitkomsten zijn indicatoren 

als de pivotal supplier index en de mark-up ratio beschikbaar om de mate van mededinging te meten. 

Indicatoren waaruit af te lezen valt of en in welke mate marktpartijen zich strategisch gedragen ontbreken 

vooralsnog.    

 

Om hier beter zicht op te krijgen zijn nadere analyses gevraagd. De analyse met dispatch inefficiency (DI) in 

deze monitor is daar een voorbeeld van. Hierbij is de hoogte van de DI op zich niet leidend maar de 

statistische analyses die met de DI zijn verricht bieden de nodige inzichten. Ook in andere studies is getracht 

mogelijk strategisch gedrag van producenten inzichtelijk te maken. Zo waren de extreem hoge prijzen in de 

zomer van 2000 in Californië aanleiding voor diverse onderzoeken (Harvey en Hogan, 2001; Joskow en Kahn, 

2002). In deze empirische studies is nagegaan of er sprake was van withholding: het achterhouden van 

capaciteit om de marktprijs op te drijven.   

 

Als indicatie voor withholding wordt in deze studies gekeken naar capaciteit die niet benut is, de output gap. 

Bij deze output gap kunnen plausibele verklaringen bestaan waarom op het eerste gezicht rendabele 

capaciteit niet benut wordt. Bovengenoemde studies corrigeren zoveel mogelijk voor deze verklaringen zodat 

de resterende gap meest waarschijnlijk aan strategisch gedrag moet worden toegeschreven. Dit vereist niet 

alleen een uitputtende lijst van plausibele verklaringen maar ook duidelijkheid over de precieze omvang van 

deze correcties. Een alternatieve benadering zou zijn om te kijken in hoeverre het niet benutten van capaciteit 

samenhangt met de mogelijkheden en prikkels die spelers ondervinden om marktuitkomsten te beïnvloeden.  

 

Voor individuele spelers kan, bijvoorbeeld, de mate van onmisbaarheid (mogelijkheden) en de positie van het 

productiepark binnen de merit order (prikkels) in een econometrische analyse gerelateerd worden aan een 

indicator voor withholding. Onderzoek waarin deze variabelen nader zijn gedefinieerd laat significante 

verbanden zien voor de meeste spelers (Boddeüs, 2008). Dit vormt een indicatie dat het achterhouden van 

capaciteit (deels) is ingegeven door strategische overwegingen. Indien verbanden significant zijn kan deze 

withholding indicator vervolgens op sectorniveau gebruikt worden om marktuitkomsten te verklaren.  

 

Binnen het structuur-gedrag-resultaat raamwerk is het met name interessant om de verschillende onderdelen 

op elkaar te betrekken. In de monitor wordt de relatie tussen mark-up ratio (resultaat) en residual supply 

index (marktstructuur) al geanalyseerd. Een analyse van de relatie tussen marktprijs (resultaat) en een 

withholding indicator (gedrag) zal verder inzicht geven in de mededinging op de elektriciteitsmarkt. 

 

 

3.3.4 Marktuitkomsten 
De marktuitkomsten in 2007 kenmerken zich door, gemiddeld over alle uren, lagere elektriciteitsprijzen en 

lagere winsten dan in 2006, hoewel de prijzen voor gas en CO2 eveneens lager waren. 

 

De elektriciteitsprijzen waren, gemiddeld genomen, zowel tijdens piekuren als daluren, lager: de gemiddelde 

piekprijs was in 2007 ongeveer 20 Euro/MWh lager dan in 2006 en de gemiddelde dalprijs ongeveer 10 

Euro/MWh (dag vooruit).42 Door de lagere prijzen voor gas en CO2-rechten is de clean spark spread licht 

toegenomen (zie figuur 3.13). Doordat de kolenprijs echter sterk gestegen is (van ca. 7 naar bijna 14 

Euro/MW), is de dark spread flink afgenomen (zie figuur 3.14). 

                                                           
42  Zie bijlage 3 voor de brandstofprijzen en andere gedetailleerde gegevens over de marktuitkomsten. 



 

Figuur 3.13 Clean spark spread, maandcontracten, gemiddeld per dag in 2006 en 2007 
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 Figuur 3.14 Dark spread, jaarcontracten, gemiddeld per dag in 2006 en 2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

De winstgevendheid van de marginale eenheid, dat wil zeggen de duurste eenheid die produceert, was in 

2007 lager dan in 2006. In 2007 was de markup, gemiddeld over alle uren, -33%, waar in 2006 -22% werd 

behaald; gedurende piekuren was de markup in 2006 vrijwel nihil en in 2007 -10%.43 44 De verschillen in 

markup tussen de uren zijn groot, variërend van meer dan +400% tot -100% (zie figuur 3.15). Deze grote 

variatie in de markup komt voort uit de sterk fluctuerende vraag enerzijds en het feit dat de inzet van 

centrales, vanwege dynamische beperkingen, niet volledig op de korte termijn prijzen wordt afgestemd. Een 

uiting hiervan is dat diverse centrales ook ’s nachts blijven draaien wanneer de vraag zo laag is dat de prijs 

onder de marginale kosten uitkomt. 

 

De relatieve lage markup in 2007 hangt samen met de relatief hoge dispatch inefficiëntie. Doordat in 2007 

relatief meer duurdere centrales zijn aangezet, zijn de systeem marginale kosten hoger, waardoor de markup 

automatisch lager uitkomt.  

 
Figuur 3.15 Frequentiediagram van de mark-up gedurende piekuren, 2006 en 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hoogte van de markup is nauw gerelateerd met de marktstructuur, dat wil zeggen met de schaarste in de 

markt en met de positie van afzonderlijke spelers. Figuur 3.15 laat zien dat de markup sterk stijgt wanneer de 

RSI-sector onder de 1 komt. Dit geldt zowel voor 2006 als 2007. 

 
Tussen de markup enerzijds en de schaarste en de onmisbaarheid van spelers anderzijds bestaat een 

statistisch significant verband (zie bijlage 3). Hoe groter de schaarste in de markt, dat wil zeggen hoe minder 
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43 Dat de markup, dat wil zeggen het verschil tussen prijs en marginale kosten in % van de marginale kosten, 

gemiddeld over het hele jaar negatief is, wil niet zeggen dat de marginale centrale gemiddeld over het jaar 

met verlies draait en helemaal niet dat alle overige centrales verlieslijdend zijn. De markup is een maatstaf 

voor de mededinging in een bepaald uur en niet voor de winstgevendheid. Deze laatste wordt mede bepaald 

door de omvang van de productie en de marginale kosten van afzonderlijke centrales (lager in de merit order).  
44 NB: door correcties in de data en verbeteringen in de analysemethode komen de waarden voor 2006 niet 

(altijd) overeen met de waarden die in de Monitor over 2006 zijn opgenomen. Een belangrijke verbetering is 

dat nu de opstartkosten zijn meegenomen, waar dat voorheen niet het geval was. 



onbenutte capaciteit er is, hoe hoger de markup. Ondanks de nauwe samenhang tussen schaarste en 

onmisbaarheid, blijkt de onmisbaarheid van spelers ook nog een zelfstandige invloed op de markup te 

hebben. Hoe groter de onmisbaarheid, dat wil zeggen hoe lager de RSI-sector, hoe groter de markup. 

 

Figuur 3.15 Relatie tussen markup en RSI-sector, 2006 en 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ondanks de gemiddeld negatieve winstgevendheid van de marginale centrale, is de winstgevendheid van 

elektriciteitsopwekking positief en zelfs ruim voldoende om de vaste kosten van nieuwe centrales te dekken. 

Voor alle (grote) spelers geldt dat de jaarwinst per MW het dubbele of meer is van de jaarkosten van een 

nieuwe centrale (zie figuur 3.16).45 In een competitieve markt moet dit niveau van de winsten leiden tot 

nieuwe investeringen, omdat het immers economisch gezien heel aantrekkelijk is elektriciteit te produceren.  

 
Figuur 3.16 Winstgevendheid van elektriciteitsproductie: frequentieverdeling van de verhouding tussen winst  

                    en investeringskosten, 2006 en 2007 
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45 Zie bijlage 3 voor de veronderstellingen over onder meer disconteringsvoet. 
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Momenteel staan er verschillende investeringsplannen op stapel. Nadat in 2005 voor het eerst in jaren 

nieuwbouw van grootschalige centrales werd aangekondigd, hebben producenten sindsdien diverse nieuwe 

plannen bekendgemaakt. Het totaal aan nieuwbouwplannen bij de elektriciteitsproducenten bedraagt op dit 

moment ongeveer 12 GW. In bedrijfneming is voor deze centrales gepland vanaf 2009 tot aan 2013 (zie tabel 

3.4).  Naast deze plannen voor grote centrales zal het opgestelde decentrale vermogen naar verwachting 

eveneens worden uitgebreid. De realisatie van deze plannen is echter van diverse factoren afhankelijk, zoals 

de beschikbare ruimte, milieuvergunningen en aansluitmogelijkheden op het hoogspanningsnet.  

 

Tabel 3.4 Op stapel staande investeringen in nieuwe elektriciteitscentrales 

Locatie Producent Type centrale Omvang (MW) Jaar van geplande realisatie 

Eemshaven Nuon 1e fase Kolen/gas 350 2011 

 Nuon 2e fase Kolen/gas 850/1050 2014 

 RWE 1e Kolen 800 2011 

 RWE 2e Kolen 800 2012 

 Electrabel Kolen 800 2012 

 Electrabel Gas 125 2008 

 Advanced 

Power 

Gas 1200 2011 

Bergum Electrabel Gas 454 2014 

Delfzijl Aldel Biomassa/afval 115 2014 

Lelystad Electrabel Gas 900 2009 

Maasvlakte E.ON Kolen 1050 2012 

 Electrabel Kolen 800 2012 

 Intergen Gas 419 2010 

 Enecogen Gas 840 2010 

 Nn Gas 600 2011 

Geertruidenberg Essent Kolen 800 2014 

Moerdijk Essent Gas 430 2011 

Schoonebeek NAM Gas 130 2011 

Borssele Delta Gas 870 2009 

Sas van Gent Delta Biomassa/gas 82 2010 

Maasbracht Essent Gas 220(650) 2011 

Totaal   ca. 13.000  

Bron: TenneT Kwaliteits- en Capaciteitsplan 2008-2014; NB: niet alle centrales hebben reeds een 

aansluitovereenkomst met TenneT  

 

Wanneer deze plannen zijn gerealiseerd, zal dat leiden tot verbetering van de mededinging omdat de 

onmisbaarheid van (afzonderlijke) spelers afneemt. In geval bijvoorbeeld het productiepark met 6000 MW 

zou uitbreiden, terwijl de vraag naar elektriciteit met 3% per jaar zou toenemen en gasprijs 25% hoger zijn, 

dan komt de RSI over 5 jaar uit op 1,7 (is nu 1,2) en stijgt het percentage onbenutte capaciteit van 36 naar 

50%. Uit de hiervoor genoemde statistische relatie tussen marktstructuur en markup volgt dan dat de 

elektriciteitsprijs gemiddeld met bijna 10% kan dalen. 



3.4 Handelsplaatsen 

3.4.1 Inleiding 
Deze paragraaf analyseert de ontwikkeling van de liquiditeit op de verschillende marktplaatsen. In een liquide 

markt kunnen standaard transacties over het algemeen snel worden uitgevoerd, dat wil zeggen dat er voor 

iedere transactie snel een tegenpartij is te vinden en dat er een groot volume per transactie verhandeld kan 

zonder dat dit een merkbaar effect heeft op de prijs. Liquiditeit minimaliseert de transactiekosten en wekt 

vertrouwen bij marktpartijen. Dit trekt weer meer partijen aan tot de markt waardoor de liquiditeit verder 

verbetert.   

 

Een toenemend marktvolume, minder prijspieken en een afnemende prijsgevoeligheid zijn tekenen van een 

verbeterde liquiditeit op de elektriciteitsbeurs. Minder volatiele prijzen en een lagere bied-laat spreiding geven 

aan dat vraag en aanbod op de OTC markt beter op elkaar aansluiten en dat individuele transacties daardoor 

beter door de markt geabsorbeerd worden. In deze paragraaf komen achtereenvolgens aan de orde: handel 

op de spotmarkt APX, handel in gestandaardiseerde OTC termijn contracten, internationale vergelijking en 

transparantie.  

3.4.2 Handel op de spotmarkt APX 
APX is een marktplaats voor handel in day ahead contracten en sinds 2006 ook voor intra day contracten. 

Voor ieder individueel uur komt een prijs tot stand op basis van een veiling.  Het totaal verhandeld volume 

over 2007 in day ahead op de APX was 20,7 TWh. Dit is een stijging van 1,5 TWh ten opzichte van vorig jaar 

(zie figuur 3.17) 

 

Figuur 3.17: verhandeld volume op de daghandel APX in TWh, 2002 t/m 2007 
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Het aantal prijspieken op de APX is in vergelijking met 2006 afgenomen (zie figuur 3.18) 

 

Figuur 3.18 Prijspieken op de APX (aantal uren waarin APX prijs hoger dan 100 Euro/MWh noteert), 2006 en 2007 

 

 

Figuur 3.19 laat zien dat de prijsgevoeligheid van extra vraagbiedingen in 2007 lager was dan in het 

voorgaande jaar. De maand april is hierop een uitzondering.46  

  

Figuur 3.19 Prijsgevoeligheid op de APX (prijsstijging in procenten bij 50/  250/  500MW extra vraag), 2006 en 2007 
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46 De simulaties over 2006 en 2007 kennen een verschillende aanpak. In 2006 is de grenscapaciteit vastgezet en voor 2007 is gerekend 

met TLC omgeving.  



Met een toenemend volume, minder prijspieken en een afnemende prijsgevoeligheid ontwikkeld de liquiditeit 

op APX zich in gunstige richting. Uit de liquiditeitsenquête komt eenzelfde beeld naar voren. Bijna de helft 

van de respondenten vindt dat de liquiditeit op APX verbeterd is, terwijl een ongeveer hetzelfde aantal zegt de 

liquiditeit als stabiel te ervaren.      

 

3.4.3 Handel in gestandaardi seerde OTC termijncontracten 
Gestandaardiseerde termijncontracten worden verhandeld op Endex of via makelaars (OTC). Om inzicht te 

krijgen in de liquiditeit van de termijnhandel wordt voor Endex gerapporteerd over verhandelde volumes; 

voor OTC in het algemeen is gekeken naar spreiding tussen bied- en laatprijzen en naar dagelijkse 

prijsschommelingen. 

 

Het totaal verhandelde volume op Endex is in 2007 gedaald met 30,2 TWh (zie figuur 3.20). De daling doet 

zich zowel voor bij de futures exhange als de OTC clearing.  
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Figuur 3.20 Verhandeld en gecleard volume op Endex in TWh, 2003 t/m 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De spreiding tussen bied- en laatprijzen op de OTC markt kent minder uitschieters dan 2006, maar deze is 

over het algemeen wel toegenomen (zie figuren 3.21 en 3.22).47 Gevraagd naar hun mening, in de 

liquiditeitsenquête, over de bied-laat spreiding zegt tweederde van de handelaren deze (te) hoog te vinden. 

 

Figuur 3.21 Spreiding tussen bied- en laatprijzen OTC voor maandcontracten piek (duurkromme, 2006 en 2007) 

  

Figuur 3.22: Spreiding tussen bied- en laatprijzen OTC voor maandcontracten (maandgemiddelden, 2006 en 2007) 
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47 Voor jaarcontracten (basis) zijn er in 2007 minder uitschieters in de spreiding en is het niveau vergelijkbaar met dat van 2006 (zie 

bijlage).  



 

 

NMa Monitor Energiemarkten 2007 63

e volatiliteit van de prijzen op de OTC markt kent meer uitschieters in 2007 en ligt over het algemeen ook 

iguur 3.23 Volatiliteit van de prijzen OTC voor maandcontracten piek (duurkromme, 2006 en 2007) 

iguur 3.24 Volatiliteit van de prijzen OTC voor maandcontracten (maandgemiddelden, 2006 en 2007) 

 

                                                          

D

hoger (zie figuren 3.23 en 3.24).48 Gevraagd naar hun mening, in de liquiditeitsenquête, over de 

prijsvolatiliteit geeft tweederde van de  handelaren aan deze hoog te vinden  

 

F

 

 

F

 
48 Voor jaarcontracten (basis) zijn er in 2007 minder uitschieters in de volatiliteit en is het niveau vergelijkbaar met dat van 2006, zie 

bijlage. 
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In 2007 liggen de volumes (verhandeld en gecleard) op Endex lager dan in 2006. Op de OTC markt is voor 

maandcontracten een toename in de spreiding tussen bied- en laatprijzen zichtbaar, waarbij overigens 

uitschieters zo goed als verdwenen zijn, en tevens een toename in de volatiliteit van de prijzen. Bij 

jaarcontracten is het niveau van bied-laatspreiding en volatiliteit vergelijkbaar met 2006. Daarmee beweegt 

de liquiditeit op de OTC markt zich in ongunstige richting. Dit beeld wordt bevestigd in de 

liquiditeitsenquête. Meer dan de helft van de handelaren is van mening dat de liquiditeit op OTC is 

afgenomen. Toch geeft bijna een vijfde van respondenten nog aan deze enigszins verbeterd te vinden.     

 

 

Volatiliteit en liquiditeit 

 

Voor het meten van liquiditeit zijn meerdere indicatoren voorhanden. De marktmonitor maakt gebruik van 

verhandelde volumes, prijsgevoeligheid voor extra vraag, spreiding tussen bied- en laatprijzen en volatiliteit 

(prijsschommelingen). Deze indicatoren weerspiegelen relevante kenmerken van liquide markten als 

resilience (dwz grote orders hebben beperkte invloed op de prijs) en tightness (dwz hoge verhandelde volumes 

bij een beperkte spreiding).  

 

Het concept van liquiditeit is met name in de financiële wereld een begrip. Prominente indicatoren van 

liquiditeit zijn hier daily turnover measure, Amihud’s measure, Roll’s measure, LOT measure en Amivest measure 

(Lesmond, 2005). Omdat deze indicatoren gedefinieerd zijn op financiële markten bevatten ze componenten 

die minder relevant zijn voor elektriciteitsmarkten zoals rendement op investeringen. Ook zijn de kenmerken 

van elektriciteit(smarkten) als de onmogelijkheid van opslag dermate bijzonder dat een toepassing van deze 

indicatoren niet haalbaar of zinvol lijkt. Anders ligt dat voor de spot-forward price ratio en open interest. Bij de 

spot-forward prijs ratio wordt echter de kanttekening geplaatst dat deze niet verder dan een maand vooruit 

mag gaan en dan nog kunnen fluctuaties in brandstofkosten de analyse verstoren. De open interest is zeer 

bewerkelijk, omdat informatie vereist is over posities van de uitstaande futures- en optiecontracten.      

 

Opvallend bij de liquiditeitsindicatoren uit de financiële wereld is de alomtegenwoordigheid van de bied-laat 

spreiding. Deze spreiding maakt bij meerdere indicatoren deel uit van de formule en bij andere indicatoren 

gaat het weer om de verhouding tot de bied-laat spreiding. Dit in tegenstelling tot volatiliteit. Het concept 

volatiliteit kent in de financiële wereld vooral toepassingen op het gebied van risicomanagement en 

optiewaardering. Bij volatiliteit gaat het om de onzekerheid die prijsschommelingen met zich meebrengen. 

Een interessante vraag is nu in hoeverre hoge volatiliteit ook een illiquide markt impliceert.      

 

Hiertoe is de relatie tussen volatiliteit en liquiditeit nader onderzocht (Krishna, 2008). Bij dit onderzoek zijn 

day ahead contracten als voorbeeld genomen. Gelet op het feit dat prijsbewegingen op de elektriciteitsmarkt 

veelal samenhangen met de snel wijzigende marktomstandigheden (vraag, schaarste, brandstofkosten) is 

getracht die schommelingen in prijs te isoleren waarvoor geen aanwijsbare redenen bestaan. Deze ‘pure’ 

vorm van volatiliteit in APX prijzen is vervolgens gerelateerd aan de bied-laat spreiding (OTC), waarbij de 

laatste dient als maatstaf voor liquiditeit. Uit deze analyse blijkt geen duidelijke statistische relatie tussen 

volatiliteit en bied-laat spreiding, wat suggereert dat volatiliteit op de APX geen teken is van illiquiditeit. Om 

tot meer definitieve conclusies te komen dient het onderzoek uitgebreid te worden naar termijncontracten en 

is tevens een verdere econometrische verfijning gewenst.        

 

 

3.4.4 Internationale vergelijking 
Een internationale vergelijking maakt inzichtelijk of de ontwikkelingen op de Nederlandse groothandelsmarkt 

zich ook in andere landen voordoen of juist specifiek voor Nederland gelden. In deze paragraaf worden de 



spotmarkten van Nederland (APX), Duitsland (EEX) en Frankrijk (Powernext) vergeleken op verhandelde 

volumes en prijspieken. Voor de termijnmarkten van deze landen wordt gekeken naar prijsontwikkeling, 

spreiding tussen bied- en laatprijzen en dagelijkse prijsschommelingen (volatiliteit).  

 

Verhandelde volumes op de drie beurzen zijn ook in 2007 verder toegenomen, hoewel de handelsvolumes 

van maand op maand behoorlijk kunnen verschillen. Gerelateerd aan de omvang van de nationale markten 

liggen volumes op APX hoog vergeleken met Powernext en blijft de volume ontwikkeling enigszins achter bij 

EEX (zie figuur 3.25). 

 

Figuur 3.25 Verhandelde volumes op de APX, EEX en Powernext in TWh per maand, 2004 t/m 2007  

 

 

Prijspieken doen zich op de beurzen veelal in dezelfde periodes voor. Het aantal prijspieken is ook enigszins 

vergelijkbaar. Wat opvalt is dat het niveau van deze prijzen verschilt tussen de beurzen. Eind mei heeft de 

APX een aantal uren flink gepiekt zonder dat prijsniveau van EEX of Powernext daarbij in de buurt kwam. 

Halverwege november liggen prijzen op EEX en met name Powernext enkele uren vele malen hoger dan op 

de APX (zie figuur 3.26).   

 

Figuur 3.26 Prijspieken APX, EEX, Powernext (aantal uren prijs >100  Euro/MWh) per kwartaal en prijsniveaus (bij 

APX > 100 Euro/MWh) per dag, in 2007 
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Op de OTC termijnmarkt volgen de prijzen in Nederland, Duitsland en Frankrijk elkaar redelijk (zie figuur 

3.27). In het laatste kwartaal vallen de hogere prijzen in Frankrijk op. De substantieel hogere prijzen in 

Nederland gedurende 2006 zijn bij maandcontracten (piek) niet meer zichtbaar in 2007. Bij jaarcontracten 

(basis) blijft wel een verschil aanwezig (zie bijlage 3).   

 

Figuur 3.27: Prijsontwikkeling OTC voor maandcontracten piek (voortschrijdend gemiddelde week), 2005 t/m 2007 

 

 

Internationaal gezien kent Nederland een duidelijk hogere spreiding tussen bied- en laatprijzen. De volatiliteit 

van de prijzen in Nederland is meer in lijn met die in de buurlanden (zie figuur 3.28).49  

 

Figuur 3.28 Spreiding tussen bied- en laatprijzen en volatiliteit50 van de prijzen OTC voor maandcontracten piek, per  

   kwartaal in 2007 
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49 Dit is eveneens waarneembaar bij jaarcontracten (basis), zie bijlage.  
50 Volatiliteit is berekend als de verhouding tussen prijs op tijdstip t en de prijs op tijdstip t-1. 



3.4.5 Transparantie 
Een transparante groothandelsmarkt voor elektriciteit draagt er in belangrijke mate aan bij dat vraag naar en 

aanbod van elektriciteit elkaar tegen zo laag mogelijke kosten vinden. Transparantie betekent dat handelaren 

toegang hebben tot relevante en correcte informatie, zodat zij tegen minimale transactiekosten elektriciteit 

kunnen kopen en verkopen. Relevante marktinformatie betreft onder meer informatie over beschikbaarheid 

van productiecapaciteit, transmissie capaciteit en interconnectiecapaciteit; informatie over spelregels op 

beurzen en veilingen (incl. rekenmethoden), en informatie over de resultaten van handel: prijzen en volumes.  

 

Uit de liquiditeitsenquête blijkt dat handelaren niet tevreden zijn over transparantie in productie, 

transparantie over de vraag en, in mindere mate, over transparantie in transmissie (zie figuur 3.29). In 

vergelijking met de vorige enquête onder handelaren is ontevredenheid over de informatieverschaffing 

omtrent beschikbare productiecapaciteit en gerealiseerde productie duidelijk toegenomen.     

 

Figuur 3.29 Opinie handelaren over informatievoorziening over transmissie, productie, vraag 
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Ook op het gebied van interconnectiecapaciteit zien handelaren veel ruimte voor verbetering in de 

informatievoorziening (zie figuur 3.30). Meer dan de helft van respondenten is niet tevreden met de 

transparantie in berekeningsmethode, nominaties en werkelijk gebruik van de interconnectiecapaciteit. Ook 

hier is de ontevredenheid onder handelaren in vergelijking met de enquête uitkomsten van de vorige monitor 

duidelijk toegenomen.   

 

Figuur 3.30 Opinie van handelaren over mate van informatievoorziening over interconnectie 
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Op het terrein van handel zijn handelaren van mening dat transparantie op de OTC markt nog te laag is (zie 

figuur 3.31). Dit betreft met name de verhandelde volumes en het aantal actieve handelaren. Vergeleken met 

vorig jaar zijn handelaren wel gunstiger gestemd over het transparantieniveau op de OTC markt. 

 

Figuur 3.31 Opinie van handelaren over mate van informatievoorziening over  handel 
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4 Marktwerkingsrelaties tussen gas- en elektriciteitsmarkt 
 

4.1 Inleiding 
Omdat de gasmarkt en de elektriciteitsmarkt nauw met elkaar verbonden zijn, is het van belang te 

onderzoeken in welke mate het functioneren van de ene markt wordt beïnvloed door het functioneren van de 

andere markt. Paragraaf 4.2 analyseert in welke mate het functioneren van de elektriciteitsmarkt afhangt van 

hoe de gasmarkt werkt. De omgekeerde relatie wordt in paragraaf 4.3 onderzocht. Eerst wordt in paragraaf 4.1 

de relatie tussen deze beide markten in het kort beschreven. 51

 

4.2 Verwevenheid gas- en elektriciteitsmarkt 
De verwevenheid tussen de gas- en elektriciteitsmarkt is groot. Een aanzienlijk deel van de in Nederland 

geproduceerde elektriciteit wordt opgewekt door gasgestookte centrales die bovendien vaak de prijszettende 

centrale zijn (zie tabel 4.1). Hierdoor vormen de prijzen voor gasproductie, gastransport en gashandel een 

belangrijke component in de prijsvorming van elektriciteit. In hoofdstuk 3 is gebleken dat de gasprijs 

eveneens een belangrijke factor is achter de winstgevendheid van elektriciteitsbedrijven. Mede onder invloed 

van de fluctuerende gasprijs is de winstgevendheid van de marginale centrale aan grotere of kleinere 

schommelingen onderhevig. De winstgevendheid van de totale elektriciteitsproductie wordt overigens in 

belangrijke mate bepaald door de gasprijzen die zijn opgenomen in bilaterale (lange-termijn) contracten. 

 

Tabel 4.1 De verwevenheid van gas- en elektriciteitsmarkt in fysieke zin 

 2006 2007 

Opgesteld vermogen voor opwekking van elektriciteit naar 

techniek en type brandstof (MW) 

  

- centraal  14220 

    - aardgascentrales  9230 

    - kolencentrales  3500 

    - overige (incl. hoogovengas52 en nucleair)  1490 

- decentraal  6100 

   waarvan aardgas  .. 

 

Binnenlandse leveringen van gas naar type afnemer (mln. m3)

  

- elektriciteitsproductiebedrijven  8320 8935 

- gasdistributiebedrijven 21627 20182 

- overige directe leveringen 14795 14370 

Bron: CBS, ECN 

 

De vraag naar gas door elektriciteitsbedrijven is op haar beurt van grote betekenis voor de Nederlandse 

gasmarkt: ongeveer 20% van de binnenlandse gasleveringen is bestemd voor elektriciteitsopwekking. Door 

de (sterk) gestegen kolenprijzen en lagere gasprijzen op de spotmarkt in 200753 is de productie door 

                                                           
51 Dit hoofdstuk is mede gebaseerd op in opdracht van de NMa uitgevoerd onderzoek door SEO/SLEA en in 

het kader daarvan gevoerde gesprekken met marktpartijen. De inhoud van dit hoofdstuk komt uiteraard voor 

rekening van de NMa. 
52 In combinatie met aardgas: fluctuaties in de aanvoer van hoogovengas worden opgevangen via het gebruik 

van aardgas. 
53 Zie bijlage 3. 
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gascentrales toegenomen en daarmee ook de vraag naar aardgas. De vraag naar gas door centrales zal naar 

verwachting nog toenemen door de verdere aanscherping van het klimaatbeleid. Concrete signalen voor zo’n 

toename zijn de diverse plannen om nieuwe gascentrales te bouwen (zie tabel 3.5 in hoofdstuk 3). Hieruit 

blijkt dat ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt direct doorwerken naar de gasmarkt. 

 

De verwevenheid tussen de gasmarkt en de elektriciteitsmarkt blijkt eveneens uit de toenemende horizontale 

integratie op bedrijfsniveau, waarbij bedrijven in beide markten actief zijn. Elektriciteitsbedrijven investeren in 

gasopslag, zijn actief in gashandel en, sinds kort, ook in gasproductie. Gasproductiebedrijven zoeken 

toenadering tot elektriciteitsbedrijven om samen een nieuwe onderneming te vormen. Tuinders, die 

voorheen vooral gasgebruiker waren, worden in toenemende mate ook een flexibele elektriciteitsproducent54 

die arbitreren tussen de gas- en de elektriciteitsmarkt. Door elektriciteitsproducenten wordt de inkoop van 

gas steeds meer afgestemd op de verkoop van elektriciteit, terwijl voorheen gascontracten onafhankelijk van 

elektriciteitscontracten werden afgesloten.   

 

4.3 Effect van functioneren van gasmarkt op de elektriciteitsmarkt 
 

4.3.1 Inleiding 
De kernvraag bij het beoordelen van de wijze waarop het functioneren van de gasmarkt de elektriciteitsmarkt 

beïnvloedt is of elektriciteitsproducenten bij hun beslissingen worden gehinderd door een onnodige 

belemmeringen op de gasmarkt. Vanuit marktwerkingsperspectief gaat het dus niet om situaties waarbij 

elektriciteitsproducenten ‘last’ hebben van gasprijzen die hoog zijn vanwege bijvoorbeeld een groeiende 

gasvraag. In dat geval reflecteren de hoge gasprijzen de schaarsteverhoudingen en is het, economisch gezien, 

juist goed dat alle gasgebruikers, inclusief elektriciteitsproducenten, die hoge gasprijs bij hun dagelijkse (en 

uurlijkse) beslissingen betrekkingen. Hoge prijzen die voortkomen uit een gebrekkig functioneren van de 

gasmarkt zijn daarentegen wel relevant vanuit marktwerkingsperspectief, omdat deze ook de 

elektriciteitsmarkt verstoren.  

 

Als vertrekpunt van de analyse nemen we de verschillende soorten beslissingen van elektriciteitsproducenten. 

Deze producenten hebben een bepaald type gas  nodig (gaskwaliteit) en willen dat gas in bepaalde 

hoeveelheden op bepaalde momenten ontvangen (flexibiliteit) en ze willen bovendien de vrijheid om daar 

later van te kunnen afwijken (balancering). 

4.3.2 Gaskwaliteit 
Elektriciteitsbedrijven gebruiken zowel H als L-gas, afhankelijk van op welk netwerk de verschillende centrales 

zijn aangesloten.  Voor H-gas kunnen afnemers nu naar verschillende leveranciers, maar bij L-gas is er een 

sterke afhankelijkheid van GasTerra vanwege de beperkte mogelijkheden voor kwaliteitsconversie (zie 

hoofdstuk 2). Technisch gezien hebben partijen de optie hebben om zelf te converteren, maar dat is niet 

alleen vrij kostbaar, ook zijn de opbrengsten ongewis vanwege onzekerheid over de regulering van 

kwaliteitsconversie. Door de aanstaande verandering van het reguleringsregime bij kwaliteitsconversie, 

waarbij het boekingssysteem wordt afgeschaft, zal de beperkte beschikbaarheid van kwaliteitsconversie in de 

toekomst geen probleem meer mogen zijn voor gasafnemers.  

 
54 In de tuinbouw is nu ongeveer 2500 MW aan gasmotoren opgesteld. 
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4.3.3 Flexibiliteit 
Door de sterk in de tijd variërende vraag naar elektriciteit is de gasvraag van elektriciteitsproducenten 

eveneens aan een grote variatie onderhevig. Het zijn immers met name de gascentrales die worden gebruikt 

om gedurende de dag de elektriciteitsproductie op te regelen zodat aan de piekvraag kan worden voldaan. In 

welke mate voldoet de gasmarkt nu aan de behoefte van elektriciteitsproducenten om gas flexibel in te 

kunnen kopen? 

 

De TTF voldoet in beperkte mate aan deze behoefte. Het aanbod van producten op de TTF is beperkt, zoals 

ook in hoofdstuk 2 gebleken is. De zogenaamde gasblokken zijn groot, zodat afnemers niet veel 

mogelijkheden hebben om zelf verschillende profielen samen te stellen. Vooraf flexibel inkopen is lastig voor 

kleine producenten, zoals tuinders.  

 

Het is voor elektriciteitsproducenten van groot belang om goede toegang te hebben tot liquide 

handelsplaatsen als TTF, waarbij ze niet exclusief gebonden zijn aan contracten. Met de gascontracten 

waarbij ze hoge boetes krijgen als gasvraag binnen een bepaald tijdsbestek boven of onder de contractueel 

overeengekomen hoeveelheden uitkomen,  zullen elektriciteitsproducenten niet zo snel op fluctuerende 

elektriciteitsprijzen reageren als wanneer het extra benodigde gas op een liquide gasmarkt gekocht zou 

kunnen worden. Naarmate het tijdsbestek waarvoor de volumeverplichting geldt korter is, nemen de 

mogelijkheden om flexibel te opereren sterk af.55

 

De behoefte aan meer flexibiliteit op de gasmarkt geldt ook voor tuinders. Forwards voor tuinders, 

bijvoorbeeld, zijn aan de olieprijs gekoppeld, maar men wil meer de dagprijzen van gas gebruiken om daarop 

te kunnen reageren. De bestaande take-or-pay contracten leveren tuinders bovendien boetes op wanneer ze 

niet de afgesproken hoeveelheid (in een bepaalde periode) afnemen. Deze boetes verminderen hun 

mogelijkheden om te arbitreren tussen de elektriciteits- en de gasmarkt. Technisch gezien zouden tuinders 

een capaciteit van ca. 300.000m3/h op een onbalansmarkt kunnen aanbieden, door op of af te schakelen, 

voor activiteiten die niet aan tijd gebonden zijn (stomen grond) of warmteopslag. Door het ontbreken van 

een liquide gasspotmarkt, waarbij verschillende type (inclusief kleine) producten worden verkocht, wordt van 

deze mogelijkheden onvoldoende gebruik gemaakt. Tuinders willen bepaalde volumes voor de volgende dag 

op de TTF prijzen kunnen kopen om zo de gastransacties af te kunnen stemmen op hun transacties op de 

APX. 

 

De TTF kent alleen dagprijzen en geen uurprijzen, terwijl de stroom wel op de APX tegen uurprijzen verkocht 

kan worden. In zoverre dagprijzen afwijken van de kostenstructuur bij gas, is er mogelijk sprake van 

inefficiëntie. Pieklastverbruikers zijn dan relatief goedkoop uit en basislastverbruikers relatief duur. Een 

andere belemmering in de relatie tussen de beide markten is de verschillende timing van deze markten. Bij 

elektriciteit duurt een dag van 0 tot 24 uur, maar bij gas is dat van 6 tot 6 uur (de zogenaamde ‘gasdag’). Dat 

geeft mismatches (van 6 uur) in voorspellingen bij day-ahead.  

 

 
55 Overigens moet worden bedacht dat producten die op een liquide markt worden verhandeld anders van 

karakter zijn dan producten die onder contract worden verkocht (zogenaamde dedicated leveringen). Een blok 

gas op zich zelf is eigenlijk  een firm take-or-pay contract, maar met mogelijkheid om weer te verkopen, wat 

ook een vorm van flexibiliteit is. De van oudsher gangbare contracten zijn van het type do-as-you-please, 

waarbij de afnemer binnen het jaar veel vrijheid om af te nemen hoeveel men wilde als op jaarbasis maar de 

afgesproken hoeveelheid werd afgenomen. Het voordeel van de take-or-pay contract is dat de leverancier 

zekerheid heeft over de gasafzet, waar dan een lagere gasprijs tegenover kan staan.  
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Afnemers willen meer op TTF kunnen doen, waarbij het niet alleen gaat om liquiditeit, maar ook om 

verhandelbaarheid (re-entry). Door de toenemende vraag vanuit marktpartijen, waaronder 

elektriciteitsproducenten, zal de TTF zich verder ontwikkelen. De snelheid waarmee dat gebeurt lijkt evenwel 

af te nemen, zoals in hoofdstuk 2 gebleken is. Er is dus aanvullend beleid nodig om de TTF tot een 

belangrijke handelsplaats te maken. 

 

Met name voor L-gas zal GasTerra moeten worden gestimuleerd om meerdere type producten aan te bieden, 

zoals de Minister van Economische Zaken blijkens haar Gasbrief van februari 2008 voornemens is te doen. 

Als GasTerra alleen grote blokken aanbiedt, dan is het effect voor de markt nog beperkt. Gasafnemers, zoals 

elektriciteitproducenten, en vooral tuinders, hebben immers behoefte aan de mogelijkheid om gas in kleine 

hoeveelheden te kunnen verhandelen. Door de ontwikkeling van TTF komen er meer opties voor 

marktpartijen om flexibiliteit aan te bieden, waardoor automatisch de concurrentie op de gasmarkt zal 

toenemen en de kosten voor gasafnemers kunnen dalen. 

4.3.4 Balancering 
Naast de ontwikkeling van TTF als liquide handelsplaats kan een marktgebaseerd balanceringsregime de 

gaskosten voor elektriciteitsproducenten omlaag brengen. Het huidige balanceringsregime in de gasmarkt 

biedt marktpartijen weinig mogelijkheden om de kosten van onbalans efficiënt te beheersen. Het 

marktconforme balanceringssysteem dat in de elektriciteitsmarkt bestaat wordt door marktpartijen als 

beduidend aantrekkelijker ervaren.56 De onbalansmarkt op de elektriciteitsmarkt is een goed werkende markt, 

waarbij de balancering op efficiënte wijze plaatsvindt. De gasvraag die samenhangt met het balanceren op de 

elektriciteitsmarkt is overigens vrij beperkt, omdat het aandeel van de onbalans in de totale productie klein is 

(enkele procenten).  

 

 

Elementen van een marktconform balanceringsregime zijn voldoende stuurinformatie voor de tijdseenheid 

waarbinnen gebalanceerd moet worden (momenteel dus uurbasis) en real-time marktprijzen, zodat 

marktpartijen hun positie kennen en snel kunnen reageren en mee kunnen balanceren. Een marktconform 

balanceringssysteem kan ook een prikkel zijn voor marktpartijen om te investeren in gasopslag.  

 

Bij nieuw balanceringsregime in de gasmarkt zullen elektriciteitsproducenten meer reageren op 

onbalanssituaties in de gasmarkt, en dus een groter beroep doen op balancering bij elektriciteitsmarkt. De 

verwevenheid tussen gas- en elektriciteitsmarkt zal daardoor verder toenemen.  

 

4.4 Effect van elektriciteitsmarkt op gasmarkt 
Ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt zijn wel van groot belang voor de gasmarkt, maar het is niet zo dat 

het functioneren van de gasmarkt gehinderd wordt door onvolkomenheden in de elektriciteitsmarkt.  

 

Door de groei van windvermogen zal de vraag naar flexibiliteit in de gasmarkt waarschijnlijk toenemen. Er 

zijn meer gascentrales nodig die flexibel reageren op de door weersomstandigheden veroorzaakte fluctuaties 

in de productie van windturbines. De grotere vraag naar flexibiliteit in de gasmarkt kan de positie van de 

 
56 Het in balans houden van het netwerk is bij gas overigens minder complex dan bij elektriciteit vanwege de 

mogelijkheid om gas op te slaan, terwijl die mogelijkheid bij elektriciteit niet bestaat. Bij elektriciteit speelt de 

internationale frequentieondersteuning een rol bij de balancering, waardoor er een achterland is dat hulp kan 

bieden bij het oplossen van onbalanssituaties. In het Verenigd Koninkrijk ontbreekt zo’n internationale 

ondersteuning, waardoor hier het balanseringsvraagstuk groter is dan op het Europese vaste land. 
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zittende aanbieders versterken. Hiertegenover staat dat het aanbod van gasflexibiliteit zal toenemen door 

investeringen (van elektriciteitsbedrijven) in gasopslag.  

 

4.5 Conclusies 
 

De elektriciteitsmarkt wordt gehinderd door onvolkomenheden in de gasmarkt, maar andersom is dat 

nauwelijks het geval. Het verbeteren van de marktwerking op de gasmarkt komt daardoor de 

elektriciteitsmarkt ten goede, terwijl de elektriciteitsmarkt daarmee tegelijkertijd een positieve bijdrage kan 

leveren aan het leveren van flexibiliteit op de gasmarkt. 

 

Door de beperkte beschikbaarheid van kwaliteitsconversie zijn elektriciteitsproducenten, net als andere 

gasafnemers, voor L-gas in sterke mate afhankelijk van de grootste leverancier. Door de aanstaande 

verandering van het reguleringsregime bij kwaliteitsconversie, waarbij het systeem van vooraf boeken wordt 

afgeschaft, zal de beperkte beschikbaarheid van kwaliteitsconversie geen probleem meer mogen zijn voor 

gasafnemers  

 

Een belangrijk knelpunt is nog steeds het ontbreken van liquide markten voor flexibiliteit en balancering op 

de gasmarkt. Door aanpassing van het balanceringsregime, waarbij de stuurinformatie verbetert en partijen 

real-time kunnen reageren, zal dit waarschijnlijk flink verbeteren. Daarnaast is het van belang dat de 

ontwikkeling van de TTF wordt bevorderd door de grootste partij op een of andere manier te stimuleren meer 

volume in verschillende type producten aan te bieden. 
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5  Europese integratie van energiemarkten 
 

5.1 Inleiding 
De integratie van nationale energiemarkten tot (regionale) Europese energiemarkten is een belangrijk middel 

om de marktwerking te verbeteren en te profiteren van de voordelen van internationale handel. De integratie 

van de Nederlandse gasmarkt met naburige energiemarkten is daarom een onderwerp dat hoog op de 

beleidsagenda staat57. Paragraaf 6.2 beschrijft de hoe het gesteld is met de verwevenheid van de Nederlandse 

markt met de markten in de buurlanden, waarna paragraaf 6.3 een overzicht geeft van de activiteiten die 

internationaal ondernomen worden om deze verwevenheid verder te verbeteren.  

 

5.2 Verwevenheid van Nederland met buurlanden 
 

5.2.1 Interconnecties 
Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk had in 2007 alleen landsgrensoverschrijdende verbindingen met 

Duitsland en België, maar sinds 2008 ook met Noorwegen, terwijl een verbinding met het Verenigd 

Koninkrijk onderwerp van studie is. 

• Via de verbindingen met Duitsland en België  is onder normale omstandigheden 3600 MW aan 

interconnectiecapaciteit beschikbaar voor de markt, maar onder gunstige omstandigheden kan dat 

oplopen tot 3850 MW.  De verbinding met Duitsland wordt echter niet efficiënt gebruikt, zoals in 

hoofdstuk 3 gebleken is. Voor een betere benutting van bestaande grenscapaciteit is invoering van 

marktkoppeling en intraday-handel dringend gewenst.   

• In mei 2008 is de verbinding met Noorwegen, de NorNed kabel, in gebruikgenomen, met een (fysieke) 

capaciteit van 700 MW. Door de met name tijdens piekuren grote prijsverschillen tussen deze beide 

landen boekte de veiling van deze capaciteit goede resultaten met prijzen van tientallen Euro’s en soms 

boven de 100 Euro/MW.  

• Met de mogelijke komst van de BritNed kabel (circa 1000 MW) over enkele jaren komt er een fysieke 

verbinding met het Verenigd Koninkrijk.  

 

Het Nederlandse gasnetwerk is verbonden met Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk.  

• Nederland importeert H-gas vanuit Duitsland (Emden-Oude Statenzijl) en België (Zelzate). De totale 

technische importcapaciteit was in 2007 ruim 30.000 MW. De infrastructuur voor import van 

hoogcalorisch gas wordt echter niet efficiënt benut (zie hiervoor hoofdstuk 2). Deze zou beter worden 

benut als niet gebruikte transportcapaciteit via een secundaire markt wordt herverdeeld. In 2008 zijn 

reeds enkele initiatieven gestart om dit op efficiënte wijze te bereiken, bijvoorbeeld via dag-vooruit 

verkoop van firm capaciteit via energiebeurzen APX en Trac-X. 

• H-gas wordt geëxporteerd naar Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. De exportcapaciteit van H-

gas naar Duitsland en België is opgeteld ongeveer 20.000 MW. Het is in 2007 niet voorgekomen dat alle 

exportclusters voor H-gas gelijktijdig volledig werden benut. Afzonderlijk werden exportpunten wel 

volledig benut en vaker volledig benut dan in 2006.  

• De exportverbinding naar het Verenigd Koninkrijk (de zogenaamde Balkzand-Bacton-Line (BBL)) is 

halverwege 2007 in gebruik genomen. 

• L-gas wordt naar België en Duitsland geëxporteerd via diverse exportpunten. Evenals bij H-gas is er in 

2007 nooit sprake geweest van volledige benutting van de exportpunten voor L-gas. 

 
57 Zie bijvoorbeeld het Energierapport 2008 



 

5.2.2 Handelstromen 
De handelstromen bij elektriciteit worden in belangrijke mate bepaald door verschillen in productiepark en 

verschillen in brandstofprijzen. Van de jaarlijks in Nederland geproduceerde elektriciteit is het merendeel 

afkomstig van gasgestookte centrales. Ook ten opzichte van de buurlanden wordt in Nederland relatief veel 

elektriciteit opgewekt met aardgas als brandstof. In Duitsland ligt de nadruk daarentegen op productie met 

kolencentrales en in België en Frankrijk met kerncentrales. Ondanks de stijgende kolenprijs importeert 

Nederland naar het einde van 2007 voornamelijk uit Duitsland en exporteert Nederland vanwege de hogere 

elektriciteitsprijzen in België en Frankrijk in toenemende mate naar België (zie figuur 6.1). Over geheel 2007 

is de import door Nederland afgenomen en de export toegenomen.  Het invoersaldo bedroeg in 2007 17,6 

TWh, wat in vergelijking met 2006 ongeveer 4 TWh minder is.   

 

Figuur 6.1 Import en export van elektriciteit per uur naar/uit België en Duitsland, 2006 en 2007 
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Op de gasmarkt doet zich de tegengestelde beweging voor: de import van gas neemt toe, terwijl de 

binnenlandse productie afneemt. Desondanks is Nederland nog steeds een grote exporteur van gas. Van het 

totale aanbod van gas op de Nederlandse markt, wordt ongeveer 60% verkocht aan het buitenland (zie 

bijlage 2). Het gaat hier in toenemende mate om gas dat eerst is geïmporteerd (zogenaamd transitgas). Op 

de exit-punten op de grens kan gas via ‘backhaul’ (in administratieve zin) op het Nederlandse hoge-druknet 

worden ingevoerd, waarbij importstromen tegen exportstromen worden weggestreept. Naar het einde van 

2007 is het geïmporteerde gas voornamelijk uit Duitsland afkomstig (zie figuur 6.2) 

 

Figuur 6.2 Import en export van gas per uur naar/uit België en Duitsland, 2006 en 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Convergentie van prijzen? 
Bij elektriciteit leidt de beperkte beschikbaarheid van transportcapaciteit op de Nederlands-Duitse grens ertoe 

dat er (nog) regelmatig (grote) prijsverschillen bestaan tussen de beursen in beide landen (resp. APX en EEX) 

(zie figuur 6.3). Tussen de Nederlandse, Belgische en Franse markten is er meer sprake van convergentie, 
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wat samenhangt met de in 2006 ingevoerde marktkoppeling, waardoor de transportcapaciteit efficiënter 

wordt benut. Gemiddeld over heel 2007 was het prijsverschil tussen EEX en APX -3,9 Euro/MWh en tussen 

Powernext en APX gemiddeld -1,0 Euro/MWh. 

 

Figuur 6.3 Vergelijking tussen prijzen op APX, EEX en Powernext, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De gasmarkten van Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk raken in toenemende mate geïntegreerd. 

Dat blijkt uit een vergelijking tussen de day-ahead en year-ahead prijzen op TTF, met die van NBP en 

Zeebrugge (zie figuur 2.2458).59 De prijsverschillen op de OTC-markt tussen de Nederlandse handelsplaats 

TTF en NBP (VK) en Zeebrugge (België) zijn sterk afgenomen. In 2007 was sprake van vrijwel volledige 
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58 Voor day-ahead is vanaf juni 2007 tevens de Duitse handelsplaats BEB opgenomen. 
59 Omdat gas vrijwel niet wordt verhandeld, maar direct verkocht aan de klant (leveringsbedrijf, 

grootgebruiker of klant in het buitenland), zijn er (behalve van de TTF) geen marktprijzen beschikbaar.  



correlatie tussen de drie handelsplaatsen (zie ook bijlage 2). Dit betekent dat de infrastructuurverbindingen 

tussen deze landen, inclusief de in 2007 in werking getreden BBL, voldoende arbitrage tussen de 

handelsplaatsen mogelijk maakten. 

 

Figuur 6. Gasprijzen, day-ahead en year-ahead producten  op TTF, NBP, Zeebrugge en BEB (alleen day-ahead), 

   2005 - 2007 
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5.3 Activiteiten in internationaal verband 
 

5.3.1 Inleiding 
Door nationale overheden, toezichthouders, TSOs en de Europese Commissie wordt op verschillende 

manieren en in verschillende gremia gewerkt om de nationale energiemarkten verder te integreren tot 

(regionale) Europese markten. Het voorgestelde pakket aan maatregelen voor de energiemarkt van de 

Europese Commissie60 domineert sinds de publicatie in september 2007 de Europese beleidsagenda 

(paragraaf 6.3.2). De toezichthouders werken nauw met elkaar, en met TSOs, samen om de gasmarkt verder 

te integreren (paragraaf 6.3.3) en de belemmeringen bij de elektriciteitsmarkt weg te nemen (paragraaf 6.3.4). 

 

5.3.2 Third package van de Europese Commissie 
De Third package van de Europese Commissie bestaat uit voorstellen tot wijziging van de Europese richtlijnen 

en verordeningen voor gas en elektriciteitsmarkt, met als doel om de nog bestaande belemmeringen voor 

een goede werkende interne markt weg te nemen.61 De voorstellen hebben betrekking op zes onderdelen: 

TSOs, nationale toezichthouders, Europese toezichthouder, splitsing van energiebedrijven, transparantie en 
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60 European Commission, The EU Electricity & Gas markets: third legislative package, september 2007 
61 In de vorige twee wetgevingsrondes zijn, respectievelijk, de liberalisering van de energiemarkten in gang 

gezet en de vrijmaking van de verschillende groepen van energieafnemers bepaalt. 
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leveringszekerheid. Sinds de publicatie zijn deze voorstellen intensief bediscussieerd, waarbij het laatste 

woord er nog niet over gezegd is. Op hoofdlijnen zijn velen het eens over de voorgestelde richting. Deze 

richting is onder meer dat de TSOs binnen Europa meer moeten samenwerken en dat ze gezamenlijke 

netplannen gaan maken, dat de nationale toezichthouders onafhankelijk moeten zijn en dat er behoefte is 

aan een toezichthouder op Europees niveau. De netwerkbedrijven moeten op een effectieve manier 

unbundled zijn van commerciële activiteiten als productie en handel, terwijl vergroting van transparantie van 

groot belang is voor marktpartijen om toegang te krijgen tot infrastructuur en handelsplaatsen. 

5.3.3 Gasmarkt 
De liberalisering van de gasmarkt heeft gemaakt dat op de Europese (H-)gasmarkt de gasprijs meer onder 

invloed van concurrentiedruk tot stand komt, maar er zijn hier nog steeds grote belemmeringen voor de 

mededinging.62 Die belemmeringen worden in Europees verband op diverse niveaus aangepakt. Op de eerste 

plaats is de Europese Commissie zelf actief met het wegnemen van belemmeringen. Zo staat het afsluiten  

van bilaterale lange-termijn contracten tussen groothandelsbedrijven en afnemers onder druk. Deze 

langlopende gascontracten worden als een belemmering gezien voor de mededinging. In 2007 besloot het 

Belgische gasbedrijf Distrigas, als eerste in Europa, om de bestaande langetermijncontracten open te breken 

en de looptijd van nieuwe contracten te beperken tot hooguit 5 jaar.63

 

CEER/ERGEG 

De CEER en ERGEG64 zorgen via richtsnoeren (guidelines for good practise) voor een eenduidige mening van 

de Europese toezichthouders over diverse onderwerpen. Tevens adviseren zij de Europese Commissie bij 

aanpassingen van de richtlijnen en verordeningen. In 2007 speelde het third package van de Commissie een 

grote rol in het werk van deze overlegorganen. De ERGEG rapporteerde in 2007 onder meer over 

transparantie. 

 

Gas Regional Initiative (GRI) 

Naast de inspanningen van de Europese Commissie zelf werken Europese energietoezichthouders binnen 

het Gas Regional Initiative (GRI) aan het wegnemen van grensoverschrijdende handelsbeperkingen. De drie 

regio’s zijn gestart om het overleg over de grensoverschrijdende kwesties in Europees verband te versnellen. 

Het GRI North-West, waartoe Nederland behoort, heeft begin 2008 een roadmap vastgesteld waarin twee 

prioriteiten worden onderkent: een gebrek aan transparantie en een tekort aan beschikbare 

transportcapaciteit.  

Wat betreft het speerpunt ‘transparantie’ streeft het GRI naar uniforme en tijdige beschikbaarheid van 

informatie. Momenteel is er onvoldoende informatie beschikbaar voor effectieve marktwerking, en de 

informatie die wel gepubliceerd wordt verschilt sterk van land tot land. In 2007 zijn al resultaten geboekt 

aangaande verbetering van de transparantie voor zowel opslag als transport capaciteit in het GRI NW. In 

samenwerking met marktpartijen zijn de verbeteringen geïdentificeerd en hebben TSO’s en SSO’S plannen 

gepubliceerd en de eerste acties genomen. Regionaal speelt het probleem rondom de minus-drie 

vertrouwelijkheidseis. Deze regel bepaalt dat de beschikbaarheid en benutting van import- en exportcapaciteit 

op grensverbindingen waar minder dan drie marktpartijen actief zijn, vertrouwelijk is.  zou in 2008 opgelost 

moeten kunnen worden.  

 

 
62 Euorpean Commission, Gas sector inquiry. 
63 Het Financieele Dagblad, 12 oktober 2007. 
64 De Council of European Energy Regulators (CEER) is het samenwerkingsverband van de onafhankelijke 

energietoezichthouders, De European Regulators' Group for electricity and gas (ERGEG) geeft advies aan de 

Commissie. Feitelijk bestaat ERGEG uit de CEER inclusief de Commissie. 
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Verder werkt het GRI aan het tekort aan beschikbare transportcapaciteit over de grenzen. De capaciteit is 

vaak volledig volgeboekt, maar wordt zelden volledig wordt benut (zie ook hoofdstuk 2). Door het bevorderen 

van secundaire handel in interconnectiecapaciteit hoopt het GRI meer capaciteit beschikbaar te maken. Per 

mei 2008 zijn energiebeurzen APX (Nederland) en trac-X (Duitsland) een project gestart voor de secundaire 

handel in transportcapaciteit op het grenspunt Bunde-Oude Statenzijl en Ellund. Hiernaast zijn wettelijke 

knelpunten voor veiling van primaire capaciteit ter attentie gebracht van de verschillende overheden met het 

verzoek om deze op te lossen. Deze overheden hebben hier positief op gereageerd. In 2007 is ook een 

gezamenlijke open season gehouden tussen Frankrijk en Belgie voor Tainières/Blaregnies.  

De GRI NW is ook zeer van belang als instrument voor verbetering van de samenwerking tussen regulators, 

ministeries, TSO’s en marktpartijen. In 2007 is een MoU ondertekend door alle regulators van de GRI NW 

om deze samenwerking te verbeteren.  

 

Het Gas Platform 

In 2007 is het Gas Platform van start gegaan, een overleg tussen de (voor energie verantwoordelijke) 

ministeries van Nederland, Duitsland, Frankrijk, België en Luxemburg. Via twee werkgroepen richt dit forum 

zich op mededinging in de gasmarkt en op leveringszekerheid. In de werkgroep over mededinging worden de 

juridische belemmeringen die regulators, TSO’s en marktpartijen hebben geïdentificeerd in de GRI ter sprake 

gebracht.  

 

5.3.4 Elektriciteitsmarkt 
Actieplan voor Centraal-west europese regio 

Door de toezichthouders65 en TSOs van Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg is februari 2007 

een Actieplan voor de Centraalwestelijke regio opgesteld om belemmeringen voor integratie van de 

elektriciteitsmarkt weg te nemen. In dit actieplan is de implementatie van een impliciete marktkoppeling voor 

de day-ahead markt  als een van de actiepunten opgenomen. Eveneens komt in het actieplan implementatie 

van grensoverschrijdende intraday en balancing handel alsmede de implementatie van de 

transparantievereisten uit de verordening en een regionale monitor aan bod. Andere punten zijn onder meer: 

harmonisering en verbetering van de expliciete veilingen voor de lange termijn; gemeenschappelijke 

berekening van grensoverschrijdende capaciteit; maximaliseren van de hoeveelheid en van het gebruik van 

grensoverschrijdende capaciteit; en een regionaal plan voor investeringen in capaciteit. Voor verdere 

marktintegratie is het van groot belang dat al deze actiepunten worden uitgevoerd. Op korte termijn ligt de 

prioriteit bij de day-ahead marktkoppeling, transparantie en de intraday-handel.  

 

Pentalaterale forum 

Op 6 juni 2007 is er door de ministeries, toezichthouders en TSOs van Benelux, Frankrijk en Duitsland een 

Memorandum of Understanding getekend. Afgesproken is om samenwerking over de grensoverschrijdende 

handel te verbeteren waardoor een CentraalWesteuropese markt ontstaat in overeenstemming met de 

Richtlijn en de Verordening. Om dit te bereiken worden er twee support groups gevormd, een voor de realisatie 

van flow-based marktkoppeling en een voor de verbetering van de leveringszekerheid. Daarnaast worden alle 

actiepunten uit het actieplan van de toezichthouders nogmaals bevestigd en committeren de ondertekenaars 

zich aan het realiseren van deze actiepunten. 

 
65 Te weten: NMa, CREG, CRE, BNetzA en ILR. 
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Bijlage 1: Begrippenlijst 
 
 

Balanceringsregime De beheerder van het hogedrukgasnet (GTS) heeft een 

“balanceringsregime”, inclusief incentives (boetes), ingesteld om shippers 

ertoe te brengen in balans te zijn, dat wil zeggen dat de hoeveelheid gas 

die ze in het systeem brengen gelijk is aan de hoeveelheid gas die ze er uit 

halen.  

 

Benuttingsgraad  Een maatstaf voor de mate waarin beschikbare capaciteit wordt gebruikt. In 

het geval van interconnectiecapaciteit wordt de benuttingsgraad 

gedefinieerd als de ratio van genomineerde grenscapaciteit en de 

beschikbare  capaciteit.  

 
Clean spark spread  Het verschil tussen de elektriciteitsprijs en de voor brandstofefficiëntie 

gecorrigeerde gasprijs en CO2-prijs. 

 

Daluren De periode tussen 11 uur ’s avonds en 7 uur ’s morgens op werkdagen en 

alle uren in het weekend en op feestdagen. 

 

Dark spread Het verschil tussen de elektriciteitsprijs en de voor brandstofefficiëntie 

gecorrigeerde kolenprijs. 

 

Dekkingsgraad Deze maatstaf voor de winstgevendheid is de ratio tussen enerzijds de 

winst per MW en anderzijds de jaarkosten per MW van een investering in 

een nieuwe centrale. 

 

Dispatch inefficiëntie Een maatstaf voor de efficiëntie van de inzet van centrales. De dispatch 

inefficiëntie wordt berekend als het verschil tussen de marginale kosten bij 

de werkelijke dispatch en de marginale kosten bij de optimale dispatch, in 

procenten van de marginale kosten bij de optimale dispatch. 

 

HHI De Herfindahl-Hirschman-index is een maatstaf voor concentratie. De HHI 

wordt berekend als de som van de kwadraten van de marktaandelen van de 

afzonderlijke bedrijven. De Europese Commissie gebruikt als ‘benchmark’ 

een waarde van 1800: als de HHI groter is dan 1800 dan wordt de markt 

als geconcentreerd beschouwd. 

 

Interconnectie Grensoverschrijdend verbinding in het gas- of elektriciteitsnetwerk. 

 

Kwaliteitsconversie Het veranderen van de energie-inhoud van gas, wat kan gebeuren door het 

mengen van gas met een hoge energie-inhoud (H-gas) met gas met een 

lage energie-inhoud (L-gas) of door het toevoegen van stikstof aan H-gas. 

 

Markup Het saldo van elektriciteitsprijs (APX) en de systeem marginale kosten in 

procenten van de systeem marginale kosten. 

 

Merit order   De ordening van de centrales naar oplopende marginale kosten. 
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MW    Mega Watt = 1000 KW  

 

OTC OTC staat voor ‘over the counter’ handel, wat betekent dat de handel tot 

stand komt via makelaars (‘brokers’). 

 

Piekuren De periode tussen 7 uur ’s morgens en 11 uur ’s avonds op werkdagen. 

 

PSI De ‘Pivotal Supplier Index’ meet of er op een bepaald moment een speler 

onmisbaar is om de totale vraag te bedienen. De PSI is gelijk aan 1 als de 

gezamenlijke capaciteit van de andere spelers onvoldoende is om in de 

vraag te voorzien, anders is de PSI gelijk aan 0 in dat uur. 

 

RSI De ‘Residual Supply Index’ meet de mate waarin een bepaalde speler nodig 

is (‘pivotal’) om de totale vraag te bedienen. De RSI van een producent 

wordt berekend door de gezamenlijke opwekkingscapaciteit van de andere 

producenten te delen door de totale load voor een uur.   

 

RSI-sector   De laagste RSI van alle producenten op een bepaald moment. 

 

Schaarste-index De som van de onbenutte productie- en importcapaciteit in procenten van 

de totale productie- en importcapaciteit. 

 

Shipper Shippers zijn bedrijven die gas over het landelijke netwerk laten 

transporteren. Zij boeken entry-capaciteit en exit-capaciteit bij GTS. De 

hoofdrol van shippers is het balanceren van portfolio’s (de verzameling 

van entry- en exitcontracten). Er zijn momenteel ongeveer 75 gelicenseerde 

shippers, die gelieerd zijn aan internationale energiebedrijven (zoals 

Statoil, Vattenfall en Eon), banken (zoals Barclays en Deutsche Bank) of 

leveringsbedrijven (zoals Delta, Eneco, Nuon en Essent).  

 

Spark spread Het verschil tussen de elektriciteitsprijs en de voor brandstofefficiëntie 

gecorrigeerde gasprijs.  

 

Superpiekuren De periode tussen 9 uur ’s morgens en 6 uur ’s avonds op werkdagen. 

 

Systeem marginale kosten De marginale kosten van de duurste draaiende centrale 

 

TTF TTF staat Title Transfer Facility en is een virtuele handelsplaats op het 

hogedruknetwerk van GTS. Shippers kunnen hier hun gas kopen en 

verkopen, waarbij GTS zorgt voor de administratieve verwerking daarvan. 

 

 
 
 
 



Bijlage 2  Kernindicatoren gasmarkt 
 

De gasbalans 
 

Er is momenteel voldoende aardgas in Nederland beschikbaar. De binnenlandse productie van aardgas staat 

echter al enige jaren onder druk. Sinds 2006 is er een productieplafond op het Groningenveld van 425 bcm 

tot 2016 (gemiddeld 415 TWh per jaar). Verwacht wordt dat de productie uit kleine velden de komende jaren 

gestaag zal afnemen. 

 

Binnenlandse productie aardgas t/m 2007 en verwachte binnenlandse productie vanaf 2007 (bron: TNO-NITG) 
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De hoeveelheid gas die in Nederland via het transportnet stroomt, wordt gemeten door GTS. Met al deze 

meetgegevens is een landelijke gasbalans op te stellen. Verschillen in de gasbalans kunnen optreden door 

ongemeten verliezen, bijvoorbeeld doordat compressiestations gebruikmaken van gas uit het netwerk.  

 

Belastingduurkromme van de gasbalans in Nederland in 2007, uitgesplitst naar entry en exit
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Gasbalans in 2006 en 2007 (bron GTS) 

 
           
productie H   382.033     398.574   
  L   347.968     309.970   
uit opslag H   13.824     17.483   
  L   10.636     26.482   

waarvan   G   10.507     16.245
    G+   129     10.237
import H   227.652     232.304   
  L   0     0   
totaal in netwerk     982.113       
                
                
consumptie H   123.883     134.437   
  L   288.705     266.206   

waarvan   G   23.161     6.322
    G+   265.544     259.884
naar opslag H   11.335    10.658   
  L   11.172    20.219   

waarvan   G   11.172     8.091
    G+   0     12.128
export H   248.050     283.246   
  L   297.458     296.439   

waarvan   G   36.361     44.632
    G+   5.547     4.630
    L   255.550     247.177
correctie66           -31.845   
totaal uit netwerk           

 

 

Aan het verloop van de gasstromen over meerdere jaren is te zien dat sinds 2004 de binnenlandse productie 

is afgenomen en de import is gestegen. Tevens is te zien dat het binnenlands verbruik afneemt en de export 

van gas stijgt. 

 

Verloop van binnenlandse productie, import, binnenlandse consumptie en export in de jaren 2000 t/m 2007 (bron: 

CBS) 

 

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

ge
tr

an
sp

or
te

er
d 

vo
lu

m
e 

(T
W

h)

import

binnenlandse productie

export

binnenlands verbruik

      2000                  2001               2002                  2003                 2004                 2005                2006                2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Correctie voor brandstofgas en interruptible backhaul 
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Infrastructuur 
 

 

Productiecapaciteit 

 

De productie van L-gas, is veel temperatuurgevoeliger dan productie H-gas. Dit komt doordat L-gas vooral 

wordt gebruikt door huishoudens, en H-gas vooral door de industrie. 

 

 

Duurlastkromme L-gas en H-gasproductie in 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatuurafhankelijkheid van de productie van L-gas en H-gas in 2006 en 2007 
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Transportcapaciteit 

 

Capaciteit van de grenspunten (in m3/h) 

Verbinding Import H Export H Export L 

Cluster Emden/Oude Statenzijl 2.900.000 1.900.000 1.400.000 

Zelzate 285.000   

Cluster Winterswijk /  Zevenaar   5.080.000 

Hilvarenbeek   2.637.000 

Haanrade   21.000 

Tegelen   20.000 

Dinxperlo   1.250 

Zandvliet  149.200 200.000 

Cluster Zuid-Limburg   2.847.000 

 

 

Boekingen en benutting van de grenscapaciteiten in 2006 en 2007, naar gaskwaliteit.  
  Export      Import  
jaar kwaliteit g g+ l  h  h  
          

2006 firm beschikbaar 133.355 18.997 676.191 100% 591.879 100% 297.671 100%

 firm gecontracteerd 100.806 18.997 580.334 85% 421.303 71% 297.671 100%

 interruptible gecontracteerd 0 0 0 0% 31.364 5% 85.530 29%

 backhaul gecontracteerd 8.385 0 7.915 2% 57.610 10% 5.634 2%

 allocatie totaal 36.358 5.546 255.539 36% 248.050 42% 227.627 76%

           

2007 firm beschikbaar 119.799 19.018 658.697 100% 581.937 100% 271.220 100%

 firm gecontracteerd 101.842 19.018 585.419 89% 387.391 67% 271.220 100%

 interruptible gecontracteerd 0 0 0 0% 18.209 3% 112.517 41%

 backhaul gecontracteerd 14.776 0 23.851 5% 78.736 14% 5.524 2%

 allocatie totaal 44.625 4.629 247.146 37% 283.246 49% 232.281 86%

 

 

Samenhang prijsverschil TTF-NBP en benutting grenscapaciteit in 2007 met het VK (cluster Julianadorp) 

 

å TTF duurder TTF goedkoper ä 
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Conversiecapaciteit 

Binnen Nederland wordt gas met verschillende kwaliteit ingevoed in het net. Het verschil tussen deze 

soorten wordt aangegeven met de Wobbe-index. In het Nederlandse netwerk worden op basis van de Wobbe-

index vier verschillende gaskwaliteiten onderscheiden H-gas, L-gas, G-gas en G+-gas. In deze monitor zijn de 

drie gaskwaliteiten met de laagste Wobbe-index (L-gas, G-gas en G+-gas) samengevat aan als L-gas. 

 

Gaskwaliteiten en hun (gemiddelde) Wobbe-index. 
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Label Wobbe-index       

H-gas 51,6  H-gas 

L-gas 46,5  

G+-gas 44,4 L-gas 

G-gas 43,8 

 

 

 

 

Om vraag en aanbod van de diverse gaskwaliteiten op elkaar af te stemmen, kan GTS de verschillende 

kwaliteiten middels kwaliteitsconversie in elkaar omzetten. GTS beschikt hiervoor over twee methoden: 

menging en stikstofbinding. In geval van menging worden stromen van hoog (H-gas) en laagcalorisch (bijv. 

G-gas) aardgas gemengd om aardgas van een tussenliggende calorische waarde te creëren (bijv. G+-gas of L-

gas). In geval van stikstofbinding wordt één gaskwaliteit (doorgaans H-gas) "aangelengd" met stikstof tot de 

gewenste calorische waarde is bereikt.  

 

De benutting van kwaliteitsconversie hebben we berekend uit de totale entry en exit per gaskwaliteit, en de 

totale inzet van stikstof. Per uur is steeds berekend hoeveel stikstof er nodig is om de netto stroom L-gas te 

maken van H-gas, vervolgens hoeveel stikstof er nodig is om G+-gas te maken van H-gas, en vervolgens 

hoeveel stikstof benodigd is om G-gas te maken uit H-gas. Als er onvoldoende stikstof is ingevoed in dat uur, 

wordt verondersteld dat de rest gemaakt is middels menging van H-gas en G-gas.   

 

Deze berekeningsmethode komt echter niet geheel overeen met de werkelijkheid. Belangrijk is dat GTS niet 

werkt met de gemiddelde Wobbe-index, maar met een bandbreedte. Bovendien heeft elk exitpunt een eigen 

gaskwaliteit. Derhalve komt de berekening in deze monitor niet overeen met de verrekende hoeveelheid KCE 

van GTS (zie onderstaande grafiek). 

 

Verrekende hoeveelheid KCE, maximale uurwaarde per dag (bron: Transport Insight, GTS) 
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Opslagcapaciteit 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de bestaande opslagfaciliteiten.  

 
Operator Naam faciliteit Type Gaskwaliteit 

Werkvolume 
(MWh) 

Uitzend- 
capaciteit (MW) 

NAM Grijpskerk gasveld H-gas 14.654.000 22.400 

NAM Norg gasveld L-gas 29.308.000 22.400 

TAQA Alkmaar gasveld L-gas 4.884.500 14.700 

Essent Essent Epe zoutcaverne L-gas 2.423.000 4.000 

Nuon Nuon Epe zoutcaverne L-gas 1.551.500 4.900 

RWE Kalle aquifer H-gas 2.480.000 4.600 

Gasunie Maasvlakte LNG-installatie L-gas 977.000 12.600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel uurlijkse benutting onttrekkingscapaciteit (links)en injectiecapaciteit (rechts) L-gas 
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Mededinging 
 

In verband met de concentratie in de markt zijn de Herfindahl-Hirschmann index (HHI) en de c3 berekend 

voor de verschillende onderdelen van de gasmarkt.   

 

Indices HHI en C3 voor de concentratie van entry en exit voor H- en L-gas, en van TTF-handel en kwaliteitsconversie 

in 2006 en 2007. 

 
    HHI c3 
    2006 2007 2006 2007 

import 2.747 2.292 68,6% 63,9% 

productie 2.283 2.159 73,5% 73,5% 

domestic entry 8.231 7.678 97,6% 95,7% 

export 6.063 6.192 95,7% 89,7% 

H-gas 

domestic exit 4.207 2.266 91,0% 74,3% 

import 9.282 4.073 100,0% 88,5% 

productie 9.668 9.724 99,9% 99,9% 

domestic entry 7.586 9.923 99,9% 100,0% 

export 9.832 9.347 99,9% 99,3% 

L-gas 

domestic exit 5.927 5.833 96,4% 94,2% 

handel (TTF) 1.505 916 58,4% 43,0% 
  kwaliteitsconversie 5.627 2.029 89,5% 70,6% 

 

 

Indices HHI en C3 voor de concentratie op specifieke import en excportpunten voor H- en L-gas in 2006 en 2007. 

 
    HHI c3 
    2006 2007 2006 2007 

Cluster Emden/OSZ 3.495 5.661 96,2% 97,9% 
importcapaciteit 

Zelzate 3.506 2.895 95,4% 87,0% 

Cluster Emden/OSZ 2.350 2.263 61,9% 61,7% importvolume 
Zelzate 4.453 2.516 94,4% 84,8% 

Cluster OSZ G 8.997 6.610 98,6% 99,3% 

Cluster OSZ H 3.626 5.619 88,5% 94,8% exportcapaciteit 

Cluster Zuid Limburg 8.559 4.947 98,1% 99,6% 

Cluster OSZ G 9.062 9.076 99,7% 99,3% 
Cluster OSZ H 3.794 3.684 90,7% 90,2% exportvolume 

Cluster Zuid Limburg 8.699 6.136 98,9% 91,8% 

 

 



Handelsplaats TTF 
 

Diepte van de markt 

 

Diepte van de markt: aantal dagen, maanden jaren dat shippers een product vooruit handelen 
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Resilience: aantal standaard ‘lots’ van 30MW die shippers kunnen verhandelen zonder de prijs te beïnvloeden 
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Om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van de handelsplaats TTF is aan shippers gevraagd of zij vinden 

dat in 2007 onderdelen van de handelsplaats zijn verbeterd of verslechterd. De onderstaande tabel geeft de 

gemiddelde mening van de respondenten weer voor de verschillende onderdelen. 

 

 

Gemiddelde mening van shippers over ontwikkeling van de handelsplaats TTF 
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Vergelijking met andere handelsplaatsen 

In de afgelopen jaren zijn de gasmarkten van Noord-West Europa sterker geïntegreerd. Dit is te zien aan de 

correlaties die de gasprijzen op de OTC markten vertonen in Nederland (TTF), België (Zeebrugge), Groot-

Brittanië (NBP) en Duitsland (BEB). Deze correlatiecoëfficiënten zijn gebaseerd op de OTC-assessments van 

Platts. De prijzen van de BEB worden vanaf juni 2007 genoteerd. De correlatie is vanaf dat moment 

berekend. 

 

Correlatiecoëfficiënten tussen de prijzen op TTF en andere handelsplaatsen  

Indicator Correlatie TTF - NBP Correlati e TTF – Zeebrugge Correlatie TTF – BEB 

 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2007 (vanaf juni) 

Day-ahead 0,77 0,90 0,99 0,77 0,92 0,99 0,96 

Month-ahead 0,95 0,83 1,00 0,95 0,84 1,00 0,97 

Year-ahead 0,94 0,93 0,98 0,96 0,93 0,98 - 

 

 

Correlatie day-ahead prijzen TTF en NBP in 2005, 2006 en 2007 

 

NMa Monitor Energiemarkten 2007 94

 

 

 

 

 

 

 

  

€ 0

€ 10

€ 20

€ 30

€ 40

€ 50

€ 60

€ 70

€ 80

€ 90

€ 100

€ 
0

€ 
10

€ 
20

€ 
30

€ 
40

€ 
50

€ 
60

€ 
70

€ 
80

€ 
90

€ 
10

0

NBP prijs

T
T

F
 p

rij
s

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

Correlatie year-ahead prijzen TTF en NBP in 2005, 2006 en 2007 
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Bijlage 3 Kernindicatoren elektriciteitsmarkt, 2006 en 2007 
 

Infrastructuur 
 

 

Interconnectiecapaciteit: beschikbaar, verkregen, genomineerd (MW gemiddeld 2007) 

 Duitsland België 

  Beschikbaar Verkregen Genomineerd Beschikbaar Verkregen Genomineerd 

Import 2239 2237 1767 1316 717 717 

Export 2386 2113 211 1333 282 268 

 

Benuttingsgraad interconnectiecapaciteit (% gemiddeld 2007) 

 Duitsland België 

  Alle uren Piek Superpiek Alle uren Piek Superpiek 

Import 80 % 81 % 82 % 55 % 56 % 61 % 

Export 9 % 9% 9 % 22 % 21 % 15 % 

 

Volledige benutting (% uren 2007) 

 Duitsland België 

  Alle uren Piek Superpiek Alle uren Piek Superpiek 

Import 10 % 7 % 9% 22 % 23 % 30 % 

Export 0 % 0 % 0 % 6 % 6 % 3 % 

 

Niet volledige benutting bij gunstig prijsverschil (% uren 2007) 

 Duitsland 

  Alle uren Piek Superpiek 

Import 46 % 52 % 54 % 

Export 11 % 11 % 10 % 

 

 

Prijs grensveiling import Duitsland (max EON, RWE) en scatter met prijsverschil beurzen (APX, EEX) 
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Omvang en structuur van de elektriciteitsmarkt, gemiddeld per uur, 2006 en 2007 

Indicator 2006 2007 

 Alle 

uren 

Piek-

uren 

Dal-

uren 

Super-

piekuren 

Alle 

 uren 

Piek- 

uren 

Dal-

uren 

Super- 

piek-uren 

Productie (MWh/h) 

 

8476 10116 7056 10514 8671 10300 7273 10586 

Import (MWh/h) 

 

2923 2988 2867 3078 2484 2516 2456 2597 

Onbenutte 

productiecapaciteit %) 

41 32 48 30 37 26 46 24 

Onbenutte import-

capaciteit (%) 

18 16 20 12 30 29 31 26 

Schaarste-index (%) 

 

36 28 42 25 36 26 44 24 

HHI productie 

- exclusief import 2065 2100 2034 2120 2108 2146 2077 2156 

- inclusief import 1700 1747 1658 1750 1828 1879 1784 1873 

HHI capaciteit67

- exclusief import 2052 2025 2075 2026 2076 2079 2074 2079 

- inclusief import 1604 1595 1611 1597 1592 1599 1586 1599 

% uren met pivotal 

speler68

 

32 60 7 77 34 70 4 80 

RSI-sector 69

 

1.17 1.00  0.96 1.20 0.96  0.92 

 

                                                           

t

67 De productiecapaciteit heeft betrekking op alle productie-eenheden met een maximum elektrisch vermogen groter dan 

15 MW. Dit is ongeveer 80% van de totale productiecapaciteit in Nederland. De importcapaciteit is meegenomen door  

de beschikbare importcapaciteit in blokken van 400 MW toe te wijzen aan de vijf grootste producenten en het restant in 

blokken van 400 MW aan nieuwe partijen. Deze 400 MW is de maximale capaciteit die een marktpartij kan bemachtigen. 
68 De berekening van de pivotal supplier index (PSI)  is gebaseerd op de beschikbare capaciteit: centrales die 

marktpartijen op enig moment in kunnen zetten (dan wel er juist voor kiezen dat beperkt of niet te doen) om elektriciteit 

mee te produceren. Centrales die op dat moment defect of in onderhoud of revisie zijn (uitval) worden niet meegenomen. 

Ook is rekening gehouden met het eventuele must run karakter van centrales. Industriële WKK eenheden kennen over het 

algemeen een uiterst beperkte flexibiliteit. Om deze reden worden de meeste van deze eenheden niet meegenomen in de  

PSI analyse. WKK eenheden voor stadsverwarming daarentegen zijn over het algemeen goed in staat de productie van 

elektriciteit voor het openbare net naar wens op- en af te regelen. Daarom zijn de meeste stadsverwarming WKK’s wel 

meegenomen. Voor die stadsverwarming of industriële WKK eenheden die gedeeltelijk flexibel inzetbaar zijn, is in de 

analyse voor het must run deel gecorrigeerd.  
69 De RSI is (op uurbasis) berekend door per speler de gezamenlijke capaciteit van alle andere spelers (dus totale 

beschikbare capaciteit minus de beschikbare capaciteit van betreffende speler) te delen op de marktvraag. De berekening 

van de RSI is gebaseerd op dezelfde basisgegevens als waarmee de PSI is berekend. Er wordt dus rekening gehouden met 

uitval van centrales en het eventuele mus  run karakter van centrales. 
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Marktuitkomsten elektriciteitsmarkt, gemiddeld per uur, 2006 en 2007 

Indicator 2006 2007 

 Alle 

uren 

Piek-

uren 

Dal-

uren 

Super-

piekuren 

Alle 

uren 

Piek- 

uren 

Dal-

uren 

Super- 

piekuren 

 

Elektriciteitsprijs (Euro/MWh): 

- APX 

  

58 80 39 91 42 58 28 65 

- OTC dag 

 

 83 54   59 38  

 

Brandstofprijzen 

- gas (Euro/MWh) 20 20 20 20 15 15 15 15 

- kolen(Euro/Mwh) 7    9    

- CO2 (Euro/ ton) 17    1    

 

Spreads (Euro/MWh): 

        

- spark maand 15    12    

- clean spark maand 7    11    

- dark jaar 45    34    

 

Systeem marginale kosten (Euro/MWh): 

- werkelijke dispatch 76 83 69 86 64 66 63 67 

- optimale dispatch 52 58 47 59 36 39 33 40 

Dispatch inefficiëntie 

(%)70

47 44 51 44 81 71 89 70 

 

Mark-up 

- werkelijke dispatch -22 0 -42 10 -33 -10 -54 2 

- optimale dispatch 9 40 -17 56 15 49 -16 67 

 

Gemiddelde 

dekkingsgraad71

2,8    2,0    

                                                           
70 Wanneer alle relevante (technische en economische) informatie bekend is, kan met een dynamisch dispatch-model de 

optimale dispatch worden berekend. Een andere, eenvoudige en daarmee ruwere, methode is door de optimale dispatch 

te bepalen op basis van de merit order en vervolgens de marginale systeemkosten bij optimale dispatch te vergelijken 

met die in werkelijkheid. Deze methode hebben we hier gevolgd, wetende dat in werkelijkheid meer factoren de dispatch 

bepalen dan met de merit order worden meegenomen. De dispatch inefficiëntie in deze analyse hangt af van welke 

centrale de marginale is en hoe lang die centrale draait (i.v.m. de opstartkosten). 
71 Het gemiddelde van de dekkingsgraad per speler. De dekkingsgraad is de verhouding tussen de jaarwinst 

per MW en de jaarkosten per MW van een investering in een nieuwe centrale. Uitgangspunten hierbij zijn: 

investeringsbedrag is 1 miljoen Euro, disconteringsvoet van 7% en looptijd van investering is 25 jaar. 



Concentratiegraad (HHI) bij capaciteit, inclusief en exclusief import, 2006 en 2007 

 

 

Concentratiegraad (HHI) bij productie, inclusief en exclusief import, 2006 en 2007 

 

 

 

Onmisbaarheid van spelers (RSI-sector) in relatie tot schaarste in de markt, 2006 en 2007 
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Elektriciteitsprijs per dag, gemiddeld per piekuren en daluren, 2006 en 2007 

 

Gasprijs (TTF) en kolenprijs, gemiddeld per dag in 2006 en 2007 

 
CO2-prijs, gemiddeld per dag in 2006 en 2007 
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Clean spark spread, jaarcontracten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dark spread, maandcontracten 
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Rangschikking type centrale naar hoogte marginale kosten, gemiddeld over alle uren per halfjaar in 2006 en 

2007  

 
 

De merit order, gemiddeld over alle uren in 2006 en 2007  
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Resultaten regressieanalyse van relatie tussen markup enerzijds en schaarste, RSI, gasprijs  

 2006 2007 2006 en 2007 

Schaarste   0,25 

(0,02)***  

 0,22 

(0,01)***  

 0,22 

(0,01)***  

RSI - 0,25 

 (0,03)***  

- 0,09 

 (0,02)***  

-0,15 

(0,02)***  

Gasprijs 

(Euro/m3) 

- 0,0175 

 (0,0006)***   

-0,0107 

(0,0006)***  

-0,0051 

(0,0004)***  

Constante -0,32 

(0,07)***  

-0,77 

(0,04)***  

-0,72 

(0,04)***  

R2 40% 50% 40% 

Aantal waarnemingen 8686 8566 17252 

Noot: tussen haakjes de standaardfout; * **  Significant op 1% niveau 

 

 

Resultaten vergelijking dispatch inefficiency op sectorniveau en op niveau van afzonderlijke portfolio’s 

95% betrouwbaarheidsinterval  Gemiddelde dispatch 

inefficiëntie (%) 

Standaard fout

  

t-toets72

2006 

Sector 47 0,4 46,2 48,0  

Producent 1 37 0,4 35,8 37,2 18 

Producent 2 34 0,5 32,9 34,7 21 

Producent 3 11 0,2 10,3 11,1 77 

Producent 4 50 0,5 49,0 50,8 -4 

2007 

Sector 81 0,6 80,1 82,4  

Producent 1 17 0,2 16,3 17,2 104 

Producent 2 12 0,4 10,8 12,4 99 

Producent 3 13 0,4 12,5 14,0 99 

Producent 4 25 0,3 24,5 25,7 86 

                                                           
72 Toets of dispatch inefficiëntie van speler x significant afwijkt van de dispatch inefficiëntie op sectorniveau. 



 

Handelsplaatsen 
 

Spreiding tussen bied- en laatprijzen Nederlandse OTC markt (% gemiddeld 2007) 

 2006 2007 

  Basis Piek73 Basis Piek 

Maandcontracten 1,34 3,45 1,35 2,60 

Kwartaalcontracten 1,09 3,38 1,22 2,14 

Jaarcontracten 0,94 2,06 0,79 1,27 

 

Volatiliteit van de prijzen Nederlandse OTC markt (% gemiddeld 2007) 

 2006 2007 

  Basis Piek Basis Piek 

Maandcontracten 1,68 1,96 2,17 2,83 

Kwartaalcontracten 0,95 1,39 1,12 1,33 

Jaarcontracten 0,75 0,86 0,63 0,68 

 

 

In de hoofdtekst is de ontwikkeling van de bied-laatspreiding en volatiliteit op de OTC markt weergegeven 

voor maandcontracten. In deze bijlage worden eveneens de jaarcontracten gepresenteerd.  

 

Spreiding tussen bied- en laatprijzen OTC voor jaarcontracten (basis), duurkrommen 

 

 

 

                                                           
73 De maanden april en mei in 2006 gaven uitzonderlijk hoge spreidingen te zien. Deze uitschieters beïnvloeden in belangrijke mate het 

jaarlijks gemiddelde over 2006.  
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Spreiding tussen bied- en laatprijzen OTC voor jaarcontracten (basis), maandgegevens 

 

 

Volatiliteit van de prijzen OTC voor jaarcontracten (basis), duurkrommen 

 

Volatiliteit van de prijzen OTC voor jaarcontracten (basis), maandgegevens 

NMa Moni 104tor Energiemarkten 2007 



Prijsontwikkeling OTC jaarcontracten (basis) Nederland, Duitsland, Frankrijk 2005-2007 
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preiding tussen bied- en laatprijzen (% gemiddeld 2007) 

Duitsland Frankrijk 

 

S

 Nederland 

  Basis Basis Piek Basis Piek Piek 

Maandcontracten 1,35 2,60 1,41 1,22 1,60 1,56 

Kwartaalcontracten 1,22 2,14 119 1,11 1,32 1,49 

Jaarcontracten 0,79 1,27 0,58  0,62 0,62 1,05 

 

Volatiliteit van de prijzen (% gemiddeld 2007) 

derland Duitsland Frankrijk  Ne

  Basis Basis Piek Basis Piek Piek 

Maandcontracten 2,17 2,83 2,28 2,94 2,51 3,02 

Kwartaalcontracten 1,12 1,33 1,11 1,35 1,43 2,00 

Jaarcontracten 0,63 0,68 0,57 0,56 0,70 0,67 

 

 

Internationale vergelijking spreiding tussen bied- en laatprijzen en volatiliteit van de prijzen OTC voor 

 

 

jaarcontracten (basis), per kwartaal in 2007 
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