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Geachte heer, 

 
Op basis van artikel 2.1.1a van de Transportcode gas LNB is GTS verplicht u te informeren 

over een voornemen van GTS om, anders dan vanwege marktintegratie, entry- en exit 

punten vast te stellen. Deze brief kunt u opvatten als een melding in de zin van artikel 

2.1.1a, lid 11 van de Transportcode. 

 

GTS is van plan om een nieuw interconnectiepunt (IP Zandvliet-G) op de Nederlands-

Belgische grens vast te stellen, alsmede een nieuw virtueel L-gas interconnectiepunt (VIP-

BENE L)  op dezelfde grens.  

 

 

Nieuw L-gas IP en VIP op de Nederlands-Belgische grens 

Aanleiding en context 

Op dit moment maken België, Duitsland en Frankrijk elk onderscheid in twee marktgebieden: 

L-gas en H-gas. Zij hebben in tegenstelling tot Nederland geen kwaliteitsneutrale gasmarkt. 

Zoals bekend worden, als gevolg van het besluit om het Groningenveld zo snel mogelijk te 

sluiten, de buitenlandse L-gas afnemers omgeschakeld naar H-gas1. Conform de 

oorspronkelijke planning is het uitgangspunt dat alle afnemers in de genoemde landen aan 

het eind van dit decennium omgeschakeld zijn. Inmiddels heeft België aangegeven dat zij de 

omschakeling vijf jaar eerder kan realiseren. Dat betekent dat België per 1 oktober 2024 

geen L-gas meer nodig heeft voor afname op binnenlandse exitpunten. Frankrijk en 

Duitsland handhaven hun oorspronkelijke planning. Versnelling is daar vooralsnog niet op die 

schaal mogelijk.  

 

Fluxys biedt haar klanten sinds enige tijd een zogenaamde ‘L/H switch service’ aan. Die 

service houdt in dat shippers in het Fluxys-netwerk hun geboekte L-gas capaciteit op 

Hilvarenbeek kosteloos kunnen overhevelen naar H-gas capaciteit (aan Belgische zijde een 

switch van L-gas entry Hilvarenbeek naar entry VIP-BENE).  

  

 
1 Zie Task Force Monitoring L-Gas Ombouw Buitenland:  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/09/24/rapport-task-force-monitoring-l-gas-market-

conversion-2021  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/09/24/rapport-task-force-monitoring-l-gas-market-conversion-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/09/24/rapport-task-force-monitoring-l-gas-market-conversion-2021
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GTS heeft momenteel geen mogelijkheden om L-gas capaciteit over te hevelen naar H-gas 

capaciteit. Mede op verzoek van de ACM, de CREG en Fluxys heeft GTS nagedacht over een 

oplossing om op exitpunt Hilvarenbeek geboekte L-gas capaciteit te kunnen (her)gebruiken 

als H-gas capaciteit. De oplossing is gevonden in het aanbieden van een additionele 

diversion-mogelijkheid. De nieuwe diversion-mogelijkheid is geen onderdeel van de 

bovengenoemde melding in de zin van artikel 2.1.1a, lid 11 van de Transportcode. 

 

IP Zandvliet-G 

Al ver vóór de invoering van NC CAM heeft GTS het interconnectiepunt Zandvliet-G 

administratief ondergebracht bij Hilvarenbeek. Dit betekent dat interconnectiepunt Zandvliet-

G sinds lange tijd geen onderdeel meer is van de netwerkpuntenlijst (appendix 1 van de 

TSC) en dat er dus geen capaciteit geboekt kan worden op Zandvliet-G. De (daadwerkelijk) 

aangeboden en gecontracteerde capaciteit (van Zandvliet-G en Hilvarenbeek gezamenlijk) 

ligt volledig op interconnectiepunt Hilvarenbeek. Dit is gedaan om shippers te ontlasten van 

de fysieke sturing over beide locaties (Zandvliet-G en Hilvarenbeek). De flow werd en wordt 

in onderlinge afstemming tussen GTS en Fluxys verdeeld over beide fysieke locaties. Hier is 

dus eigenlijk sprake van een ‘VIP-avant-la-lettre'.  

Het voornemen is nu om Zandvliet-G alsnog (of: opnieuw) vast te gaan stellen als 

interconnectiepunt (IP). 

   

VIP BENE-L: nieuw L-gas VIP 

Daarnaast is het voornemen om het nieuwe VIP BENE-L vast te stellen, bestaande uit de IP’s 

Zandvliet-G en Hilvarenbeek. De bestaande contracten op (huidig) IP Hilvarenbeek kunnen 

op verzoek van de shippers worden overgeheveld naar het (nieuwe) VIP. Dit hybride model 

is ook toegepast  bij eerder vastgestelde VIP’s.  

Contracten die op VIP BENE-L (komen te) liggen kunnen  op verzoek van de shipper via een 

nieuwe diversion-mogelijkheid worden overgeheveld naar het H-gas VIP BENE. Conform de 

reguliere diversion-procedure, dienen shippers de (via diversion) gewenste capaciteit (in dit 

geval: op H-gas VIP BENE)  eerst te boeken via een reguliere veiling. Daarna wordt het 

oorspronkelijke L-gas capaciteitscontract ontbonden. 

 

Geen materieel effect 

Vaststelling van deze nieuwe netwerkpunten heeft volgens GTS geen materieel effect, 

aangezien de hoogte van de huidige tarieven niet zal wijzigen als gevolg van de vaststelling 

van de nieuwe netwerkpunten. Ook de gecontracteerde capaciteit wijzigt niet. Graag wijzen 

we in dit verband op uw eerdere beoordelingen in deze context (het vaststellen van entry- en 

exitpunten).  
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De voorgenomen ingangsdatum van de bovengenoemde voorgestelde wijzigingen is 1 april 

2023. Wij verblijven in afwachting van uw oordeel over het materiële effect als gevolg van de 

door GTS voorgenomen vaststelling van nieuwe entry- en exitpunten.  

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij eventuele vragen kunt u contact 

opnemen met … .  

 

 

Hoogachtend, 

GASUNIE TRANSPORT SERVICES B.V. 

 

 

 

 

 

 

 

… 

Manager Markt & Regulering 

 
 

 

  


