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De studie biedt een evaluatie van het ontwerp van prospectieve studie over de 

zekerheid van aardgasbevoorrading tot 2020. 

 

Voorliggende studie is opgebouwd uit een evaluatieverslag die een 

samenvattende beoordeling geeft van zowel (a) het realisatieproces van het 

ontwerp van prospectieve studie als (b) de inhoudelijke kwaliteit. De beoordeling 

van de inhoudelijke kwaliteit stoelt op een dubbele analyse: de relevantie voor de 

beleidsontwikkeling enerzijds en de conformiteit van de inhoud met de 

vraagstukken zoals geformuleerd in de Gaswet anderzijds. 

 

Tot slot worden er aanbevelingen gegeven om te streven naar een tijdige en 

doeltreffende realisatie van prospectieve studies. 

CREG heeft tevens het milieueffectenrapport van het ontwerp van prospectieve 

studie betreffende de zekerheid van aardgasbevoorrading tot 2020 bestudeerd. 

 

De CREG is van mening dat het ontwerp van prospectieve studie niet de 

maturiteit beschikt om zinvol te kunnen worden onderworpen aan een 

milieueffectenanalyse. 

 

Het is daarom ook geen verrassing dat het milieueffectenrapport niet verder reikt 

dan een verslag van algemeenheden.  
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Evaluatieverslag 

 

1. De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS 

(CREG) vernam door lezing van het Belgisch Staatsblad van 20 december 2010 dat de 

federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (de FOD Economie) 

overgaat tot een publieksraadpleging over het ontwerp van prospectieve studie betreffende 

de zekerheid van aardgasbevoorrading tot 2020 (de prospectieve studie) en over het 

milieueffectenrapport ervan. Er wordt aangegeven dat de periode voor de 

publieksraadpleging loopt van 12 januari 2011 tot en met 12 maart 2011. 

 

Artikel 15/13, §1 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 

producten en andere door middel van leidingen (de Gaswet1) voorziet dat de CREG 

geraadpleegd moet worden. De CREG is evenwel niet geraadpleegd over de volledige tekst 

van het ontwerp van prospectieve studie. Aangezien de FOD Economie niet gekozen heeft 

voor een rechtstreeks overleg met de CREG om opmerkingen over te maken maar over is 

gegaan tot een publieksraadpleging, is de CREG van oordeel dat haar evaluatie openbaar 

kan worden gemaakt. De CREG geeft derhalve haar opmerkingen onder de vorm van een 

studie.  

  

2. Hoewel de CREG via de in het Belgisch Staatsblad aangegeven manier een 

aanvraag heeft ingediend voor een gedrukte versie van beide documenten (de prospectieve 

studie en het milieueffectenrapport), heeft zij geen exemplaren ontvangen en heeft zij de 

exemplaren beschikbaar op de site http:/www.gas2020gaz.fgov.be ingekeken en 

onderworpen aan een evaluatie. Dit was de eerste maal dat de CREG inzage verkreeg in het 

volledige voorstel.  

 

3. De CREG heeft niettemin vrijwillig vanaf 17 juli 2007 een actieve bijdrage geleverd in 

de werkgroep “prospectieve studie aardgas” die de FOD Economie in het leven had 

geroepen voor de realisatie van de prospectieve studie. De talrijke ondersteunende analyses 

van de CREG hebben zelfs geleid tot een studie (CREG-studie 874) die op 13 juli 2009 werd 

gepubliceerd2. Deze studie, die al de wettelijke elementen van de prospectieve studie omvat, 

was bedoeld om de werkzaamheden van de werkgroep te bespoedigen aangezien een 

wettelijke prospectieve studie op zich liet wachten en de initieel voorziene publicatiedatum 

van 15 maart 20083 reeds ruimschoots was overschreden. De Minister voor Energie heeft in 

                                                 
1
 Zie JUSTEL-databank voor de geconsolideerde wetgeving (www.ejustice.just.fgov.be/cgi_wet/wet.pl) 

2
 Studie betreffende de behoefte aan aardgasvoorziening, bevoorradingszekerheid en 

infrastructuurontwikkeling 2009-2020 (BABI-studie ofwel CREG-studie 874, CREG 2009). 
3
 Voorziene datum in de wijziging van 1 juni 2005 van de Gaswet. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_wet/wet.pl
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zijn brief van 31 augustus 2009 de CREG bedankt voor de levering van haar 

bevoorradingsstudie (CREG-studie 874). 

 

Bovendien heeft de Algemene Raad van de  CREG op 14 juli 2010 een advies uitgebracht 

over CREG-studie 874 waarin hij wijst op de aanbevelingen van de studie (CREG 2010a). 

 

4. De CREG kan terugblikken op de realisatie van een indicatief plan voor aardgas in 

20014 en in 20045. Om deze indicatieve plannen op te stellen heeft de CREG geïnvesteerd in 

eigen deskundigheid en de uitbouw van een modellering van de aardgasmarkt om 

vooruitzichten te genereren van de behoefte aan aardgas en capaciteit voor toegang tot het 

aardgasvervoersnet. De CREG heeft sinds de herziene Gaswet van juni 2005 echter niet 

meer de wettelijke taak om indicatieve plannen te ontwikkelen. Via de wetswijziging 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 mei 2009 is de rol van de CREG 

dienaangaande verwaterd van een adviserende tot een raadplegende betrokkenheid bij de 

opstelling van prospectieve studies (artikel 15/13, §1). De CREG verwondert zich over deze 

wetgevende evolutie gezien de aanwezigheid van de nodige deskundigheid en technieken 

binnen de CREG en het feit dat de CREG voor de goede realisatie van haar wettelijke taken, 

waaronder marktmonitoring en tariefbepaling, genoodzaakt is om aan marktprospectie te 

doen. Bovendien nemen deze taken verder toe in het kader van het derde energiepakket van 

de Europese Commissie (Publicatieblad van de Europese Unie 2009a,b; CREG 2010b). 

 

Het is vanuit deze ervaring en deskundigheid dat de huidige wettige auteurs van de 

prospectieve studie in de werkgroep “prospectieve studie aardgas” beroep hebben gedaan 

op de CREG. De CREG heeft vanaf haar eerste werkgroepvergadering van 17 juli 2007 zich 

steeds coöperatief opgesteld door de vrijwillge levering van talrijke analyses en toelichtingen. 

De CREG wijst er op dat tussen 2 april 2009 en 26 januari 2010 geen 

werkgroepvergaderingen hebben plaatsgevonden, althans niet waarop de CREG werd 

uitgenodigd. De werkgroepvergadering van 26 januari 2010 was de laatste 

werkgroepvergadering waarop de CREG werd uitgenodigd en waar de CREG aan heeft 

deelgenomen. Sindsdien is de CREG niet meer betrokken geweest bij de realisatie van de 

prospectieve studie. De CREG heeft niet de gelegenheid gekregen, ondanks het voorstel 

ervan, om haar CREG-studie 874 van 13 juli 2009 voor te stellen aan de werkgroep en is niet 

betrokken geweest bij de redactie van het voorstel van prospectieve studie. 

 

 

                                                 
4
 Voorstel van indicatief plan van bevoorrading in aardgas (2001-2011), goedgekeurd door de 

bevoegde minister op 3 maart 2003. 
5
 Voorstel van indicatief plan van bevoorrading in aardgas (2004-2014), goedgekeurd door de 

bevoegde minister op 19 december 2006. 
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5. In het licht van het voorgaande kan gesteld worden dat het dankwoord opgenomen in 

het ontwerp van prospectieve studie zeker gegrond is maar niet mag gezien worden als een 

formele noch informele goedkeuring van het ontwerp van prospectieve studie door de 

CREG.  

 

6. De CREG evalueert in voorliggende studie zowel het realisatieproces van het 

ontwerp van prospectieve studie als de inhoudelijke kwaliteit. 

 

Na evaluatie besluit de CREG dat voorliggend voorstel van prospectieve studie niet over de 

nodige maturiteit beschikt om beschouwd te kunnen worden als een solide basis waarop de 

zekerheid van aardgasbevoorrading tot 2020 kan gebouwd worden. Het voorstel van 

prospectieve studie beantwoordt niet aan de vereiste diepgang en samenhang noch aan de 

nuttige actualiteitswaarde en beleidswaarde om als referentiestudie gehanteerd te kunnen 

worden.  

 

Deze beoordeling wordt gestaafd door de evaluatie in de hoofdstukken “Inhoudelijke 

relevantie” en “Wettelijke conformiteit” van voorliggende studie die hier kort worden 

samengevat: 

 

- het ontwerp van prospectieve studie loopt aanzienlijk achter op de evoluerende 

hervormingen van de organisatie van de aardgasmarkt. Er is bijvoorbeeld geen 

terugkoppeling met het koninklijk besluit betreffende de gedragscode (Belgisch 

Staatsblad 2011) noch met Verordening 994/2010 betreffende de 

bevoorradingszekerheid (Publicatieblad van de Europese Unie 2010). Beide 

wetgevende documenten voorzien nochtans ingrijpende normen en vereisten inzake 

de zekerheid van bevoorrading en incidentenbeheer. 

- de vraagvooruitzichten vertrekken van het referentiejaar 2005 waardoor de 

actualiteitswaarde beperkt is. Er wordt geen coherente brug gelegd tussen de 

vooruitzichten van de aardgasvraag op jaarbasis, de aardgasdebieten die het 

vervoersnetwerk moet aankunnen, de huidige capaciteit van het netwerk en 

uiteindelijk de netwerkversterkingen die nodig zijn. 

- Er ontbreekt een noodzakelijke analyse van de toekomstige aardgasbronnen en -

routes en de evoluties op de groothandelsmarkt van aardgas. 

- Er ontbreekt een noodzakelijke analyse van de internationale aardgasstromen die 

België doorkruisen en de capaciteit voor grens-tot-grensvervoer. 

- Het investeringsplan behelst het investeringsprogramma van Fluxys van 2008-2017 

dat in een notendop wordt toegelicht zonder dit te onderwerpen aan een toetsing en 

dat inmiddels bovendien herzien is door de netbeheerder. Het is bedenkelijk dat de 
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netbeheerder een forum krijgt om op deze manier haar investeringsprogramma voor 

te stellen en te “officialiseren”. De CREG neemt hier afstand van. 

- Van de 5 wettelijke taken (Gaswet art.15/13, §2) wordt geen enkele toereikend 

uitgewerkt en worden volgende taken niet uitgediept: 

 

o Taak 2: Er worden geen richtsnoeren aangereikt inzake de diversificatie van 

de bevoorradingsbronnen en de identificatie van de nieuwe behoeften inzake 

bevoorrading in aardgas; 

o Taak 4: Er is geen evaluatie van de bevoorradingszekerheid inzake aardgas 

en, wanneer deze in het gedrang dreigt te komen, een opsomming van 

aanbevelingen dienaangaande; 

o Taak 5: Er is geen analyse geleverd om minimale streefdoelen aan te reiken 

die bereikt moeten worden op het gebied van de opslagcapaciteit om de 

zekerheid van de bevoorrading van het land te waarborgen. 

 

Als het gevolg van voorgaande tekortkomingen kan worden vastgesteld dat de 

aanbevelingen van het ontwerp van prospectieve studie niet verder reiken dan enkele 

algemeenheden. 

 

7. Dit ontoereikend resultaat is naar mening van de CREG grotendeels toe te schrijven 

aan het moeizaam realisatieproces (de initieel voorziene publicatiedatum was 15 maart 

2008) wat deels het gevolg is van de herschikking van de bevoegdheden inzake de 

opstelling van prospectieve studies6.  

 

Bij de publicatie van de CREG-studie 874 had de CREG de bedoeling om een voldoende en 

alomvattende bijdrage te leveren aan de realisatie van de wettelijke prospectieve studie. De 

CREG stelt vast dat dit slechts in bijzonder beperkte mate is waargemaakt.  

 

Er kan moeilijk verwacht worden dat de CREG het huidig ontwerp van prospectieve studie 

herziet, actualiseert, bijstuurt en aanvult waar nodig. Hiervoor verwijst de CREG naar haar 

studie van 2009 als analysekader (CREG-studie 874). Maar als men daadwerkelijk een 

actuele studie anno 2011 wil publiceren zal ook deze studie moeten worden opgefrist.   

 

8. De CREG adviseert een grondige herziening van het huidig voorstel van prospectieve 

studie om alsnog een referentiestudie ter beschikking te stellen waaraan het energiebeleid 

                                                 
6
 De wijziging van 1 juni 2005 van de Gaswet bepaalt dat niet langer meer de CREG in samenwerking 

met de FOD Economie de wettelijke auteur is van de prospectieve studie (ofwel de indicatieve studie) 
maar dat vanaf dan de FOD Economie in samenwerking met het Federaal Planbureau deze 
bevoegdheid krijgen. 
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met visie op 2020 kan gekoppeld worden. Zoals reeds het geval was, bevestigt de CREG 

hier opnieuw dat zij haar medewerking wil leveren maar de CREG is tevens van oordeel dat 

de wetgever in de bevoegdheidsverdeling rekening zou moeten houden met de toewijzing 

van verantwoordelijkheden aan instanties vanuit het oogpunt van efficiëntie en 

doeltreffendheid rekening houdende met de aanverwante bevoegdheden. De omzetting van 

het derde energiepakket in Belgische wetgeving biedt hiertoe een geschikte gelegenheid. 

 

9. Aansluitend wordt verwezen naar het voorstel en de argumentatie van de CREG in 

haar studie over de omzetting van het derde energiepakket (CREG-studie 984 van 5 

november 2010) om de prospectieve studie te laten opstellen door de CREG in 

samenwerking met de Algemene Directie Energie en het Federaal Planbureau. Het ontwerp 

van prospectieve studie zou dan voor advies worden voorgelegd aan de systeembeheerder, 

de nationale bank van België, de Adviesraad voor Elektrciteit en Gas en/of andere instanties.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De CREG heeft tevens het milieueffectenrapport van het ontwerp van 

prospectieve studie betreffende de zekerheid van aardgasbevoorrading tot 2020 

bestudeerd. 

 

De CREG is van mening dat het ontwerp van prospectieve studie niet over de 

maturiteit beschikt om zinvol te kunnen worden onderworpen aan een 

milieueffectenanalyse. 

 

Het is daarom ook geen verrassing dat het milieueffectenrapport nauwelijks 

verder reikt dan een verslag van algemeenheden.  
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I Evaluatie van de inhoudelijke relevantie 

De evaluatie van de inhoudelijke relevantie biedt een beoordeling van de inhoud van ieder 

hoofdstuk van het ontwerp van prospectieve studie.  

 

 

Hoofdstuk 1: Context van de prospectieve studie over de zekerheid van 

aardgasbevoorrading (p.23-52) 

 

10. Het eerste hoofdstuk biedt een partieel overzicht van het wetgevend kader met 

betrekking tot het energie- en milieubeleid. Dit overzicht beperkt zich tot een beschrijving van 

de wetgeving zonder een evaluatie van het huidig beleid of het aanreiken van richtlijnen voor 

de verdere uitwerking van de prospectieve studie. In deze zin is dit eerste hoofdstuk eerder 

een algemeen verslag van wetgeving dan de uitwerking van een voorbereidend kader waarin 

de prospectieve studie wordt gestuurd en ingevuld.  

 

11. De evoluerende hervormingen van de aardgasmarkt worden nauwelijks tot niet 

belicht. Hoewel het derde energiepakket (Publicatieblad van de Europese Unie 2009a,b) 

wordt aangestipt, wordt de invloed hiervan op de organisatie en de werking van de 

aardgasmarkt niet uitgewerkt. Dit zou nochtans een geschikte gelegenheid zijn om in het 

kader van de prospectieve studie richtsnoeren aan te reiken voor de herziening van de 

Gaswet tegen 3 maart 2011. De invloed van de Europese Verordening 715/2009 

(Publicatieblad van de Europese Unie 2009a), gepubliceerd op 14/08/2009, die direct van 

toepassing is wordt niet onderzocht. Dit is nochtans regelgeving die leidt tot een belangrijke 

hervorming van de aardgasmarkt. Het is een tekortkoming dat de prospectieve studie 

hieraan voorbij gaat in de uitgevoerde analyse. 

 
12. Er is geen terugkoppeling met het tienjarig netontwikkelingsplan dat de hele 

Europese Unie bestrijkt en waarin onder meer vooruitzichten inzake de toereikendheid van 

de levering zijn opgenomen. In lijn met Verordening 715/2009 werkt ENTSOG deze 

netontwikkelingsplannen uit (www.entsog.eu).  

 
13. Op 5/01/2011 is het koninklijk besluit betreffende de gedragscode inzake de toegang 

tot het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie en tot 

wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2001 betreffende de algemene voorwaarden 

http://www.entsog.eu/
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voor de levering van aardgas en de toekenningsvoorwaarden voor leveringsvergunningen 

voor aardgas (de gedragscode) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad maar, hoewel de 

invoering hiervan geruime tijd werd voorbereid, verkrijgt dit geen aandacht in het ontwerp 

van prospectieve studie. De nieuwe gedragscode biedt evenwel een uitgebreid regelgevend 

kader voor de ontwikkeling van het aardgasvervoersnet en het netbeheer in normale 

omstandigheden en in situaties van incidenten. De gedragscode legt bijvoorbeeld de 

netbeheerder op om een aardgasmodel te ontwikkelen dat het gebruik van één 

balanceringszone toelaat (art.113, §1, 3°). Met andere woorden, de ontwikkeling van een 

vervoersmodel dat het onderscheid tussen L-gas en H-gas opheft in de marktwerking. Een 

dergelijke regelgeving is uiteraard van ingrijpend belang in de uitwerking van een 

prospectieve studie. Een andere belangrijke hervorming die geconcretiseerd wordt in de 

gedragscode is de daadwerkelijke opheffing van het onderscheid tussen grens-tot-

grensvervoer en aardgasvervoer voor de Belgische markt. Het wegvallen van dit 

onderscheid en het streven naar synergie bieden bijkomende mogelijkheden voor de 

waarborg van de bevoorradingszekerheid. Het is een belangrijk gemis dat het ontwerp van 

prospectieve studie voorbijgaat aan de gedragscode omdat deze regelgeving elementen 

bevat die rechtstreeks thuishoren in een prospectieve studie. 

 
 

Hoofdstuk 2: Problematiek van de zekerheid van aardgasbevoorrading (p.53-86) 

 

14. Dit hoofdstuk is eveneens zeer beschrijvend retrospectief met gegevens die slechts 

reiken tot 2008. De bemerkingen die werden aangegeven voor hoofdstuk 1 kunnen herhaald 

worden voor dit hoofdstuk.  

 

Dit hoofdstuk is niet actueel. Bijvoorbeeld op p.63 is er nog sprake van een bovengrondse 

opslag te Zeebrugge maar de peak shaving installatie te Dudzele is buiten gebruik gesteld 

einde 2010. Deze buitendienststelling zou in feite op zich moeten onderworpen worden aan 

een analyse in de prospectieve studie gezien de relatie met bevoorradingszekerheid. 

 

15. De beschrijving van de markt in 2.6 houdt geen rekening met de hervormingen die 

zijn opgestart met het koninklijk besluit van gedragcode en de evolutie naar een nieuw 

vervoersmodel (CREG 2011) en de evoluties die binnen Europa zijn opgestart (zie het derde 

energiepakket, de ontwikkeling van framework guidelines, etc.). 

 

16. De beschrijving van de bevoorradingszekerheid in 2.7 is achterhaald aangezien 

inmiddels een ingrijpende Verordening van kracht is (deze bespreking hoort thuis in 
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hoofdstuk 1). Het is een manifeste tekortkoming dat het ontwerp van prospectieve studie in 

de analyse geen rekening houdt met Verordening (EU) Nr. 994/2010 van het Europees 

Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende maatregelen tot veiligstelling van de 

gaslevering en intrekking van Richtlijn 2004/67/EG van de Raad die op 12/11/2010 

gepubliceerd werd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze Verordening biedt heel 

concrete leverings- en infrastructuurnormen waaraan de aardgasbedrijven in de Europese 

Unie rechtstreeks onderworpen worden.  

 

De normen zijn dermate concreet dat er geen beleid meer nodig is op het niveau van de EU-

lidstaat om de doelstelling te bepalen maar dat er gewaakt moet worden over een 

kostenefficiënte realisatie van de normen. Een typische bevoegdheid voor de toezichthouder 

CREG (CREG 2010b). Bovendien is de kalender voor de implementatie van deze 

Verordening vastgelegd en ingrijpend (zie Tabel 1). 

 

Tabel 1. Overzicht van de de belangrijke mijlpalen voor de inplementatie van Verordening 

994/2010 in de EU. 

21/09/2010 Goedkeuring door het Europees Parlement. 

12/11/2010 Officiële publicatie. 

2/12/2010 Verordening is van toepassing. 

3/01/2011 De lidstaat (LS) publiceert de openbare dienstverplichtingen. 

3/12/2011 De LS duidt de bevoegde instantie (BI) aan.  

3/12/2011 De LS bepaalt de beschermde afnemers. 

3/12/2014  De Europese Commissie levert een monitoring rapport. 

Plannen 

3/12/2011 De BI levert een risico-analyse (tweejaarlijkse actualisatie). 

3/12/2012 De BI levert een preventief actieplan (tweejaarlijkse actualisatie). 

3/12/2012 De BI levert een crisisplan (tweejaarlijkse actualisatie). 

Infrastructuurnormen 

3/03/2012 De vervoersnetbeheerder levert een voorstel voor bidirectionaliteit 

op de interconnecties of vraagt een ontheffing aan. 

3/12/2013 Alle interconnecties zijn bidirectioneel (uitgenomen de 

interconnecties waar een ontheffing voor verkregen is). 

3/12/2014 “N-1” capaciteit is beschikbaar. 

Leveringsnormen 

3/06/2012 De BI identificeert de aardgasbedrijven die onderworpen zijn aan 

de leveringsnormen. 
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17. Deel 2.8 is tevens achterhaald door de nieuwe wetgeving die van toepassing is. Er 

wordt hier geen rekening gehouden met de nieuwe gedragscode noch met Verordening 

994/2010. 

 

18. Deel 2.9 is tevens aan herziening toe in het kader van de nieuwe wetgeving. De 

gedragscode legt bijvoorbeeld in artikel 113, §1, 1° de netbeheerder op om een 

vervoersmodel te ontwikkelen waarin zowel H-gas als L-gas in één balanceringszone wordt 

georganiseerd (zie ook CREG 2011 voor de ontwikkeling van een nieuw vervoersmodel).  

 

 

Hoofdstuk 3: Studie van het Belgische aardgasverbruik (p.87-124) 

 

19. Er wordt gestart met de investeringscriteria die bekrachtigd werden door het 

Controlecomité in de periode van vóór de vrijmaking van de aardgasmarkt. Het is adequater 

om de discussie van de investeringscriteria te openen want de huidige criteria die de 

netbeheerder gebruikt, en dat gaat verder dan het -11°Ceq criterium, hebben geen wettelijke 

basis. Het is noodzakelijk om deze criteria te herzien in het licht van de nieuwe regelgeving 

(het derde energiepakket, de gedragscode) en in het bijzonder van Verordening 994/2010. 

Dit zou een belangrijk besluit van de bespreking moeten zijn. 

 

20. Wederom kan dit hoofdstuk moeilijk aanspraak maken op actualiteitswaarde 

aangezien de laatste verbruiksgegevens gelden voor 2008, een uitzondering buiten 

beschouwing gelaten. 

 

Buiten statistieken worden er in deze retrospectie weinig tendensen gedistilleerd noch 

gevolgtrekkingen gemaakt voor de toekomst. Helaas worden de verbruikspatronen niet 

belicht vanuit een evaluatie van het gevoerde (energie-)beleid. 

 

 

Hoofdstuk 4: Vooruitzichten van de vraag naar aardgas tegen 2020 (p.125-162) 

 

21. Dit hoofdstuk maakt evenwichtig gebruik van CREG-studie 874 waarvan de 

vooruitzichten worden geplaatst naast de vooruitzichten gegenereerd door het PRIMES-

model en verwerkt door het Federaal Planbureau. 

 

Samengevat is “PRIMES” een energiemodel dat jaarvragen genereert terwijl de CREG 

gebruik maakt van een eigen aardgasmodel “PEGASUS” dat essentieel debietvragen 
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genereert hetgeen noodzakelijk is voor infrastructuurplanning. Hier schuilt dan ook direct een 

belangrijke complementariteit. Om de brug te kunnen maken tussen de jaarlijkse 

volumevraag naar aardgas en de ontwikkeling van het netwerk en incidentenbeheer, is een 

modellering van de intra-jaarvraag (seizoen, maand, dag, uur) noodzakelijk.  

 

22. De belangrijkste tekortkoming van dit hoofdstuk is de actualiteitswaarde. Het 

referentiejaar voor de gepresenteerde vooruitzichten van PRIMES is 2005. 

 

23. Het is een tekortkoming dat dit hoofdstuk geen onderliggende analyse biedt van de 

trends die de aardgasvraag verklaren. Welke zijn de penetratiegraden van aardgas in de 

huishoudelijke sector? Hoe is het park van aardgasgestookte centrales samengesteld. Welke 

aardgasgestookte centrales worden voorzien? 

 

24. Er wordt geen analyse geboden van de impact van de leveringsnormen die zijn 

opgelegd door Verordening 994/2010 (Publicatieblad van de Europese Unie 2010).  

 

25. Er ontbreken minstens drie hoofdstukken om de brug te kunnen maken tussen 

hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5: 

 

(1) de vooruitzichten van de volumevraag naar aardgas op zich laten niet toe te bepalen 

hoeveel capaciteit vereist is op het vervoersnetwerk. Er is een duidelijke kwantitatieve 

afleiding nodig van de debietvragen vooraleer gesproken kan worden over 

netwerkversterkingen. 

 

(2) er ontbreekt een hoofdstuk dat een analyse geeft van de toekomstige 

aardgasstromen: de “sourcing” en “routing” van de aardgasbevoorrading in de 

toekomst. Deze analyse is noodzakelijk voor een evaluatie van zowel de zekerheid 

van aardgasvoorziening als de zekerheid van voldoende invoercapaciteit. Een 

analyse van de routekeuze van de aardgasinvoerders moet bovendien toelaten een 

indicatie te geven van welke invoerpunten versterkt moeten worden. 

 
(3) aansluitend ontbreekt er een analyse van de internationale aardgasstromen die 

België doorkruisen en de capaciteit voor grens-tot-grensvervoer. Er zijn belangrijke 

trends vast te stellen in de huidige en verwachte doorvoeractiviteiten die de 

organisatie van de Belgische aardgasmarkt en aardgasinfrastructuur sterk 

beïnvloeden. Het is een tekortkoming dat het ontwerp van prospectieve studie 

hieraan voorbij gaat.  
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Hoofdstuk 5: behoeften aan aardgasinfrastructuur (p.163-180) 

 

26. De analyse van de behoeften aan aardgasinfrastructuur zou een resultante moeten 

zijn van de confrontatie van de capaciteitsvraag met de beschikbare capaciteit. Helaas is er 

weinig tot geen coherentie met hoofdstuk 4 en gezien het ontbreken van cruciale analyses 

(zie commentaar betreffende hoofdstuk 4) bevat dit hoofdstuk slechts een rudimentaire en 

ondoorzichtige inleiding van het investeringsplan van Fluxys van 2008 dat vervolgens in 5.2 

kort wordt beschreven. In plaats dat de investeringspolitiek wordt geanalyseerd en getoetst 

aan de bevindingen van de geleverde analyse in de prospectieve studie, wordt het 

investeringsprogramma van Fluxys overlopen. Zonder een duidelijke kwantificatie van de 

huidige beschikbare capaciteiten en de capaciteitscreatie die iedere investering 

teweegbrengt op de verschillende routes. Dit is een ernstige tekortkoming van het ontwerp 

van prospectieve studie. 

27. De CREG neemt afstand van het feit dat de netbeheerder een gratuit forum krijgt in 

de prospectieve studie om zijn investeringsprogramma voor te stellen en op deze manier te 

“officialiseren” en dit zonder een toetsing. 

28. Het investeringsprogramma houdt geen rekening met Verordening 994/2010 die 

duidelijke infrastructuurnormen oplegt. Tegen 3 december 2013 moeten alle interconnecties 

fysisch en permanent bidirectioneel zijn, uitgenomen de interconnecties waar een ontheffing 

voor verkregen wordt. Verder moet tegen 3 december 2014 het vervoersnet over extra 

capaciteit beschikken om het uitvallen van de grootste afzonderlijke gasinfrastructuur op te 

kunnen vangen (zgn. “N-1” standaard). Het is een ernstige tekortkoming dat dit niet aan de 

orde komt. 

29. De gedragscode (Belgisch Staatsblad 2011) en de evolutie naar een nieuw 

vervoersmodel (CREG 2011) hebben tevens een belangrijk impact op het 

investeringsprogramma. Zie bijvoorbeeld de doelstelling om één balanceringszone te 

ontwikkelen zonder onderscheid tussen H-gas en L-gas.   

30. Het betreft bovendien het indicatief investeringsprogramma van Fluxys van 2008-

2017 terwijl momenteel een investeringsprogramma 2010-2019 is gepubliceerd (Fluxys 

2011). Er zijn projecten die vermeld worden maar momenteel gerationaliseerd worden, 

bijvoorbeeld het Noord-Zuid project. Een belangrijk gegeven is tevens dat de interconnectie 

Zelzate een fysiek ingangspunt is sinds 1 oktober 2010. Een “open season” voor de 

bevoorrading van het Groot-Hertogdom Luxemburg is afgerond en leidt tot een versterking 

van de as Ben-Ahin en Bras. Er zijn voorstellen, maar nog geen beslissingen, om een 
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interconnectie met Frankrijk te bouwen ter hoogte van Veurne (Alveringem) met een nieuwe 

verbinding tot Zeebrugge (Maldegem). De bovengrondse LNG-opslagfaciliteit te Zeebrugge 

(Dudzele) is einde 2010 buiten dienst gesteld. Er zijn belangrijke herzieningen van 

doorvoercontracten waardoor capaciteit vrijkomt op bepaalde trajecten. Er is de discussie 

over de aanwending van de ondergrondse opslagfaciliteit te Loenhout. Dit rijtje is niet 

volledig maar geeft een beeld dat ook hoofdstuk 5 beperkte actualiteits- en beleidswaarde 

heeft. 
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II  Evaluatie van de wettelijke conformiteit  

De evaluatie van de wettelijke conformiteit biedt een beoordeling van de mate waarin het 

ontwerp van prospectieve studie beantwoordt aan de wettelijke taken die zijn vastgelegd in 

artikel 15/13, §2 van de Gaswet. 

 

Taak 1: De raming van de evolutie van de vraag en het aanbod voor aardgas op middellange 

en lange termijn. 

31. In hoofdstuk 4 van het ontwerp van prospectieve studie worden vooruitzichten 

gegeven van de volumevraag naar aardgas op jaarbasis.  

Het aanbod van aardgas wordt niet behandeld. Een analyse van de vooruitzichten van de 

bevoorradingsbronnen en -routes, de liquiditeit van de aardgasmarkt, de evolutie van het 

aantal aardgasinvoerders en hun portefeuilles (bijv. type bevoorradingscontracten), de rol 

van Zeebrugge in de aardgasbevoorrading, mogelijke synergie met aardgasstromen voor 

doorvoer, aanbod van aardgas voor seizoenbalancering en dagbalancering, etc. wordt niet 

uitgevoerd. 

Er wordt geen relatie gelegd tussen de jaarvraag naar aardgas en de aardgasvraag op 

seizoen, dag en uurbasis. Het is nochtans het vraagprofiel dat bepalend is voor de 

dimensionering van de aardgasinfrastructuur en een bepalende factor vormt voor de 

leveringszekerheid.  

Er wordt geen analyse gegeven van de vraag en het aanbod van aardgas tijdens 

piekvraagmomenten of in situaties van incidenten. 

32. Er wordt geen analyse gegeven van de impact van Verordening 994/2010 

(Publicatieblad van de Europese Unie 2010) die nochtans concrete leveringsnormen oplegt.  

33. De huidige analyse in het ontwerp van prospectieve studie is ontoereikend om een 

relevant antwoord te bieden op het vraagstuk geformuleerd in de Gaswet. 
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Taak 2: De richtsnoeren inzake diversificatie van de bevoorradingsbronnen en de 

identificatie van de nieuwe behoeften inzake bevoorrading in aardgas. 

34. Deze taak is niet uitwerkt in het voorstel van prospectieve studie. 

35. Een analyse over het aanbod van aardgas (“sourcing”) en de bevoorradingsroutes 

(“routing”) ontbreekt. 

Dit is een ernstig gemis aangezien die analyse noodzakelijk is om de andere wettelijke taken 

van de prospectieve studie coherent uit te werken.  

36. De huidige analyse in het ontwerp van prospectieve studie is ontoereikend om een 

relevant antwoord te bieden op het vraagstuk geformuleerd in de Gaswet. 

 

Taak 3: Een indicatief investeringsprogramma met het oog op het behoud van en de 

ontwikkeling van het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-

installatie. 

37. Deze taak is ingevuld door aan de netbeheerder Fluxys een forum te bieden om zijn 

investeringsprogramma van 2008-2017 in een notendop toe te lichten. 

Er is geen coherentie met de analyse die uitgevoerd is voor de andere wettelijke taken, 

mede doordat bepaalde deelopdrachten en analyses niet zijn uitgevoerd.  

Er wordt geen analyse geboden om het investeringsprogramma van Fluxys te toetsen.  

Het investeringsprogramma van Fluxys van 2008-2017 is achterhaald. Inmiddels is er reeds 

een investeringsprogramma 2010-2019 (Fluxys 2011). 

38. Er wordt geen analyse gegeven van de impact van Verordening 994/2010 

(Publicatieblad van de Europese Unie 2010) die nochtans concrete infrastructuurnormen 

oplegt. 

39. De huidige analyse in het ontwerp van prospectieve studie is ontoereikend om een 

relevant antwoord te bieden op het vraagstuk geformuleerd in de Gaswet. 
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Taak 4: Een evaluatie van de bevoorradingszekerheid inzake aardgas en, wanneer deze in 

het gedrang dreigt te komen, een opsomming van aanbevelingen dienaangaande. 

40. Deze taak is niet uitgewerkt in het voorstel van prospectieve studie. 

Er is nochtans hoogdringenheid om een incidentenbeleid uit te werken aangezien dit 

momenteel ontbreekt.  

Bovendien legt Verordening 994/2010 (Publicatieblad van de Europese Unie 2010) concrete 

acties op en vereist de gedragscode (Belgisch Staatsblad 2011) een adequaat 

incidentenbeheer. 

 

Taak 5: Op het gebied van de opslagcapaciteit voor aardgas, de minimale streefdoelen die 

moeten worden bereikt in het kader van de zekerheid van de bevoorrading van het land. 

41. Deze taak is niet uitwerkt in het voorstel van prospectieve studie.  

De problematiek van aardgasopslag, seizoenbalancering en incidentenbeheer wordt niet 

uitgewerkt. 

Deze problematiek is evenwel meer dan ooit actueel gezien de herziening van de 

aanwending van de opslag te Loenhout in het kader van de omzetting van het derde 

energiepakket (CREG 2010b) en de allocatie van opslagcapaciteit op langere termijn met 

een opheffing van de prioritaire allocatieregels voor leveringen aan de distributienetten. 
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III Aanbevelingen 

42. Het voorstel van prospectieve studie heeft ernstige tekortkomingen en beantwoordt 

niet aan de vraagstukken die de Gaswet oplegt in artikel 15/13, §2.  

Het voorstel van prospectieve studie beantwoordt niet aan de vereiste diepgang en 

samenhang noch aan de actualiteitswaarde en nuttige beleidswaarde om als referentiestudie 

beschouwd te kunnen worden. 

Als gevolg van de tekortkomingen in de analyse kan worden vastgesteld dat de 

aanbevelingen van het ontwerp van prospectieve studie niet verder reiken dan enkele 

algemeenheden. 

 
43. Dit ontoereikend resultaat is naar mening van de CREG grotendeels toe te schrijven 

aan een moeizaam realisatieproces (de initieel voorziene datum was 15 maart 2008) en de 

moeizame samenwerking die deels het gevolg is van de herschikking van de bevoegdheden 

inzake de opstelling van prospectieve studies7. 

Bij de publicatie van de CREG-studie 874 had de CREG de bedoeling om een voldoende en 

alomvattende bijdrage te leveren aan de realisatie van de wettelijke prospectieve studie. De 

CREG stelt vast dat dit slechts in bijzonder beperkte mate is waargemaakt. In dit verband is 

het tevens nuttig om te verwijzen naar het advies dat de Algemene Raad van de  CREG op 

14 juli 2010 heeft uitgebracht waarin hij wijst op de aanbevelingen van de CREG-studie 874 

(CREG 2010a). 

 

44. De CREG adviseert een grondige herziening van het huidig voorstel van prospectieve 

studie om alsnog een referentiestudie ter beschikking te stellen waaraan het energiebeleid 

met visie op 2020 kan gekoppeld worden. Zoals reeds het geval was, bevestigt de CREG 

hier opnieuw dat zij haar medewerking wil verlenen maar de CREG is tevens van oordeel dat 

de wetgever in de bevoegdheidsverdeling rekening zou moeten houden met de toewijzing 

van verantwoordelijkheden aan instanties vanuit het oogpunt van efficiëntie en 

doeltreffendheid rekening houdende met aanverwante bevoegdheden. 

 

45. Aansluitend wordt verwezen naar het voorstel en de argumentatie van de CREG in 

haar studie over de omzetting van het derde energiepakket (CREG 2010b) om de 

                                                 

7
 Voorziene datum in de wijziging van 1 juni 2005 van de Gaswet. 
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prospectieve studie te laten opstellen door de CREG in samenwerking met de Algemene 

Directie Energie en het Federaal Planbureau. Het ontwerp van prospectieve studie zou dan 

voor advies worden voorgelegd aan de systeembeheerder, de nationale bank van België, de 

Adviesraad voor Elektrciteit en Gas en/of andere instanties.  

 

Volgens de artikelen 22 en 40, g) van de derde gasrichtlijn (Publicatieblad van de Europese 

Unie 2009b), moet jaarlijks door de systeembeheerder een netontwikkelingsplan aan de 

regulerende instantie worden voorgelegd. Dit netontwikkelingsplan is gebaseerd op het 

bestaande en te verwachten niveau van vraag en aanbod waarbij een onderscheid gemaakt 

wordt tussen transmissie, opslag en LNG. Het netontwikkelingsplan bevat efficiënte 

maatregelen om de toereikendheid van het systeem te waarborgen en de leverings- en 

voorzieningszekerheid te garanderen. Het netontwikkelingsplan voor het systeem moet met 

name:  

 
1° de marktspelers meedelen wat de belangrijkste infrastructuur is die de eerstvolgende 

tien jaar aangelegd of vernieuwd moet worden, met name die investeringen die 

bijdragen tot een verhoging of verschuiving van de capaciteit; 

 

2° de marktspelers meedelen welke infrastructuur en op grond van welk tijdschema er 

de komende tien jaar uit dienst zullen worden genomen en wat de impact ervan is op het 

aanbod van de vervoersdiensten; 

 

3° alle investeringen bevatten waartoe reeds besloten is, aangeven welke nieuwe 

investeringen op basis van een technisch economische analyse de eerstkomende vier 

jaar gedaan moeten worden, dit alles samen met een tijdschema voor alle 

investeringsprojecten. 

 

46. Bij de opstelling van het netontwikkelingsplan maakt de systeembeheerder redelijke 

inschattingen aangaande de ontwikkeling van de productie, levering, verbruik en aangaande 

uitwisseling met andere landen, rekening houdend met de investeringsplannen voor netten 

binnen de Europese Unie, inclusief de investeringsplannen voor installaties voor opslag en 

hervergassing van LNG. 

Het netontwikkelingsplan is gebaseerd op het bestaande en het te verwachten niveau van 

vraag en aanbod. M.a.w. de in het netontwikkelingsplan voorgestelde investeringen vinden 

hun grondslag in vraag en aanbod. De analyse over het bestaande en het te verwachten 

niveau van vraag en aanbod resulteert in de prospectieve studie. Nog volgens artikel 22 van 

de derde gasrichtlijn kan de CREG wijzigingen aan het netontwikkelingsplan eisen en moet 
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zij de uitvoering van het plan controleren. Aangezien het netontwikkelingsplan gestoeld is op 

de prospectieve studie en om de coherentie tussen beide documenten te bewaren, is het 

logisch dat de opmaak van de prospectieve studie opnieuw, zoals in het verleden, 

toevertrouwd wordt aan de CREG. In het belang van de leverings- en voorzieningszekerheid 

moet dan ook én de prospectieve studie én het netontwikkelingsplan én de daaraan 

gekoppelde nettarieven, die de investeringen mogelijk maken, beheerd wordt door één en 

dezelfde instantie, zijnde de CREG. Alleen op die manier kan het gebrek aan liquiditeit en 

transparantie in de interne markt weggewerkt worden, hetgeen een goed functioneren van 

die interne markt bewerkstelligt. 

 

47. De nieuwe regelgeving (derde energiepakket, Verordening 994/2010) legt bovendien 

een reeks van plannen op die aan een regelmatige actualisatie onderworpen moeten 

worden. Naast het netontwikkelingsplan en de prospectieve studie legt Verordening 

994/2010 ook studies (risico-analyses) en plannen (preventief actieplan en crisisplan) op die 

tweejaarlijks geactualiseerd moeten worden. Deze plannen maken voorwerp uit van een 

permanante monitoring. Het is volgens de CREG het meest efficiënt en doeltreffend om deze 

plannings- en monitoringtaken te centraliseren bij de CREG gezien de complementariteit met 

de wettelijke taken van de CREG. Bovendien wordt beklemtoond: 
  
 

-  dat de implementatie van Verordening 994/2010 een economische en tarifaire 

evenwichtsoefening behelst: verzekeringsmaatregelen mogen geen belemmering 

vormen voor een goede marktwerking en mogen aardgasprijzen niet verstoren; 

-  de vereiste koppeling en coherentie met het netontwikkelingsplan en de prospectieve 

studie: doeltreffendheid en efficiëntie vereisen dat deze nauw aansluitende plannen 

consistent zijn en door dezelfde instantie worden uitgevoerd; 

-  de belangrijke rol die Verordening 994/2010 geeft aan de nationale energieregulatoren 

en de samenwerking tussen de energieregulatoren ("ACER"); 

-  de belangrijke regionale dimensie die Verordening 994/2010 beoogt, waarbij plannen 

mogelijk gezamenlijk uitgewerkt worden voor een regio van landen, kan terugvallen op 

een bestaande samenwerkingsstructuur die nationale energieregulatoren in het leven 

hebben geroepen om de Europese integratie te versnellen (zgn. GRI - Gas Regional 

Initiative); 

-  de belangrijke monitoringtaak die Verordening 994/2010 oplegt en die het best kan 

uitgevoerd worden vanuit een zo breed mogelijk spectrum van marktcontrolerende 

taken. 
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48. De CREG is het best geplaatst om de verantwoordelijkheid van de implementatie van 

Verordening 994/2010 op zich te nemen. De CREG kan overigens terugblikken op 

geslaagde realisatie van plannen en studies binnen de wettelijk gestelde termijnen. Met 

betrekking tot het netontwikkelingsplan wordt de CREG een belangrijke verantwoordelijkheid 

opgelegd in verband met het waarborgen van voldoende infrastructuur. Heel wat taken 

opgenomen in de Verordening 994/2010 zijn van dezelfde aard en sluiten daar 

logischerwijze bij aan. Coherentie en doeltreffendheid vergen dat eenzelfde instantie 

verantwoordelijk wordt gesteld voor taken die een logisch en onlosmakelijk geheel vormen, 

ook al komen deze in verschillend hoofdstukken van de wetgeving aan bod.  
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Tijdens zijn vergadering van 3 maart 2011 keurde het Directiecomité van de CREG  

de voorliggende studie goed. 
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