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A. Niet-bindende vraagindicaties
In lijn met Art. 26 van Regulation (EU) 2017/459, hebben de vervoersnetbeheerders die dit
marktvraagbeoordelingsrapport uitvoeren netgebruikers de mogelijkheid gegeven om nietbindende vraagindicaties in te dienen om een mogelijke vraag naar incrementele capaciteit te
kwantificeren aan beide zeiden van het IZT interconnectiepunt. De periode voor deze indiening
liep van 1 juli tot en met 26 augustus 2019.
Gedurende deze periode ontvingen de TSOs geen niet-bindende vraagindicaties voor vaste
capacteit op één van de kanten van het IZT interconnectiepunt. Niet-bindende vraagindicaties
ontvangen na deze deadline worden in het volgende marktvraagbeoordelingsrapport in
overweging genomen.

B. Beoordeling van de vraag
i. Historisch gebruikspatroon
Zoals hierboven vermeld, werden er voor de cyclus van incrementele capaciteit,
bestudeerd in dit rapport, geen niet-bindende vraagindicaties ontvangen. Daarom is een
analyse van het historische capaciteitsgebruik tussen de desbetreffende entry-exit
systemen niet noodzakelijk.
ii. Relatie tot GRIPS, TYNDP, NDPs
Geen van de relevante GRIPs, TYNDP of NDPs identificeerden een nood aan
incrementele capaciteit. Deze conclusie werd verder bevestigd door de markt die geen
niet-bindende vraagindicaties indiende.
iii. Verwachte hoeveelheid, richting en duur van de vraag naar incrementele capaciteit
Rekening houdend met de elementen die hiervoor werden aangehaald, werd er geen
vraag naar incrementele capaciteit geïdentificeerd die voortvloeien uit marktindicaties
of uit andere bronnen.
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C. Conclusie voor de initiatie (of niet) van een incrementeel capaciteitsproject
of/proces
In overeenstemming met de beoordeling van de niet-bindende vraagindicaties, die aangaven
dat er geen vraagniveaus voor incrementele capaciteit ontwikkeld moeten worden, zal er in dit
stadium geen capaciteitsproject geïniteerd worden.
Op basis van deze beslissing, zullen er geen technische studies voor incrementele
capaciteitsprojecten opgestart worden.
Bijgevolg wordt de beschikbare capaciteit (zijnde de technische capaciteit die nog niet op lange
termijn geboekt is) als voldoende beschouwd om de toekomstige nood aan capaciteit te dekken
voor de beoordeelde periode. Het volgende verwachte incrementele proces zal van start gaan
na de jaarlijkse capaciteitsveiling in 2021.

D. Vergoedingen
Voor de incrementele capaciteitscyclus bekeken in dit rapport zijn er geen vergoedingen van
toepassing op het evalueren en behandelen van niet-bindende vraagindicaties, noch bij IUK,
noch bij Fluxys Belgium. De beslissing hierover voor deze specifieke incrementele
capaciteitscyclus heeft geen invloed op volgende cycli.
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