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Stijgend gebruik van aardgas vereist belangrijke investeringen in het 
aardgasvervoersnet  
 
 

Vandaag heeft de Commissie voor Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) haar Indicatief Plan 
van Bevoorrading in Aardgas 2004-2014 voorgesteld. De CREG heeft dit plan opgemaakt in het kader van 
haar taak om te waken over de bevoorrading in aardgas in een geliberaliseerde markt. Het Indicatief Plan 
van Bevoorrading in aardgas heeft betrekking op de opvolging van het evenwicht tussen vraag en aanbod 
op de Belgische aardgasmarkt, de evolutie van de verwachte toekomstige vraag en de beschikbare 
voorraden, de nodige extra vervoerscapaciteit en maatregelen ter dekking van de piekvraag. Dit Indicatief 
Plan is een tienjarenplan dat elke drie jaar wordt geactualiseerd; het eerste Indicatief Plan werd opgesteld in 
oktober 2001 en had betrekking op de periode 2001-2011. 

Het eerste Indicatief Plan had gewezen op de noodzaak van een aantal belangrijke investeringen. Inmiddels 
heeft dit mede geleid tot concrete resultaten: zo zijn de bouwwerken gestart voor de verdubbeling van de 
capaciteit van de LNG terminal te Zeebrugge en werd een bijkomende aanvoerroute naar de Antwerpse 
regio vanuit het noorden in gebruik genomen. 

Aangezien, in vergelijking met 2001, de aardgasmarkt volledig is vrijgemaakt voor alle professionele 
gebruikers (en, wat Vlaanderen betreft, ook voor alle particuliere verbruikers) vertoont het nieuwe Indicatief 
Plan aardgas 2004-2014 een bijzonder belang. De CREG stelt met genoegen vast dat het aantal 
aardgasleveranciers op de markt is toegenomen; een goed functionerende markt veronderstelt echter dat 
deze leveranciers beroep kunnen doen op voldoende vervoerscapaciteit om hun klanten tegen competitieve 
prijzen van aardgas te voorzien. De leveranciers moeten inderdaad het hoofd kunnen bieden aan de steeds 
stijgende vraag naar aardgas; ook het aardgasvervoersnet moet mee evolueren. 

De voornaamste reden van het succes van aardgas is het toenemende gebruik van aardgas bij de productie 
van elektriciteit (zgn. STEG-centrales). Daarenboven stijgt de vraag naar aardgas doordat meer en meer 
gezinnen zich via aardgas verwarmen en doordat ook het gebruik van aardgas voor industriële toepassingen 
in de lift zit. 

De CREG verwacht dat het Belgische aardgasverbruik zal groeien van 17 miljard m³ in 2004 tot 23 miljard 
m³ in 2014. De groeiende vraag onderlijnt het belang van een continue aardgasaanvoer in België. Deze 
continue aardgasaanvoer kan maar worden verzekerd mits een versterking van het bestaande 
aardgasvervoersnet en mits de aanleg van extra pijpleidingen. De CREG schat dat voor België alleen al 
minstens 500 miljoen euro kapitaalsinvesteringen nodig zijn voor extra capaciteit op de hoofdassen in de 
periode tot 2014. Doordat deze investeringen kunnen worden gespreid over een groter aantal verbruikers 
verwacht de CREG dat de impact van deze investeringen op de Belgische vervoerstarieven beperkt zal zijn.  

Het veiligstellen van de bevoorradingszekerheid van de Belgische aardgasgebruikers veronderstelt dat niet 
alleen investeringen worden uitgevoerd in het Belgische aardgasvervoersnet, maar dat ook inspanningen 
worden geleverd om het aardgas van buitenuit naar België te brengen. In dit licht stelt de CREG in haar 
tweede Indicatief Plan dat het invoerknooppunt te Zeebrugge vitaal blijft voor de bevoorrading van België én 
dat er initiatieven moeten genomen worden om meer aardgas via het oosten van het land te laten 
binnenkomen. Steeds meer Russisch aardgas zal worden gecontracteerd voor de Belgische en de Britse 
markt. Een evenwichtige oost-west-bevoorrading biedt perspectieven voor de Belgische markt maar vereist 
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extra investeringen zoals de compressie op de bestaande pijpleiding tussen Eynatten en Zeebrugge en de 
aanleg van een pijpleiding tussen Lommel en de ondergrondse opslagsite te Loenhout. Aansluitend zijn er 
stroomopwaarts in Nederland en Duitsland en verder richting de Siberische aardgasvelden versterkingen 
noodzakelijk. Dit zal uiteraard leiden tot een toename van de totale vervoerskosten aangezien het aardgas 
grotere afstanden moet afleggen. De CREG is van oordeel dat de centrale ligging van België en het feit dat 
ons land over een wijd vertakt aardgasvervoersnet beschikt duidelijke troeven zijn in het garanderen van de 
bevoorradingszekerheid. Anderzijds kunnen deze troeven enkel worden behouden mits de aanleg van 
nieuwe aanvoerleidingen. 

De verwachte stijging van het aardgasverbruik zal worden versterkt indien de sluiting van de kerncentrales in 
België vanaf 2015 wordt opgevangen door elektriciteitscentrales op aardgas. Er zal dan ook tijdig een 
investeringsplan moeten worden opgestart dat toelaat om jaarlijks 5 miljard m³ extra aardgas in te voeren 
tegen 2026. De CREG wijst erop dat dit zal leiden tot een extra uitstoot van 12 miljoen ton CO2 per jaar. 
Daarenboven zou het vervangen van de kerncentrales door elektriciteitscentrales op aardgas betekenen dat 
de Belgische energiehuishouding voor meer dan 50% afhankelijk wordt van aardgas dat tegen 2030 voor 
80% buiten de EU wordt geproduceerd. In dat geval zou de uitstap uit kernenergie leiden tot een verhoogde 
kwetsbaarheid en afhankelijkheid van de bevoorrading. 

De CREG stelt voor om niet langer meer te investeren in het afzonderlijk vervoersnetwerk voor laagcalorisch 
aardgas afkomstig uit Nederland maar systematisch de groei van de aardgasvraag op te vangen door het 
overheersend hoogcalorisch aardgas dat wel gekenmerkt wordt door diverse bronnen en waarvoor 
competitieve marktwerking functioneert. Het laagcalorisch aardgas voedt momenteel 26% van de Belgische 
aardgasmarkt en strekt zich uit over Brussel en de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Waals-
Brabant en Henegouwen. Omdat de huidige kwaliteitsverschillen leiden tot drie afzonderlijke 
vervoersnetwerken - laagcalorisch, hoogcalorisch en het Brits-Duitse doorvoergas - die de marktwerking 
belemmeren, streeft de CREG naar een geleidelijke creatie van één homogeen aardgassysteem met één 
uitwisselbare aardgaskwaliteit.  

Het voorstel van Indicatief Plan van Bevoorrading in Aardgas 2004-2014, dat op onze website beschikbaar 
is, werd inmiddels ter goedkeuring van de Minister van Energie voorgelegd. 
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De CREG is het federale organisme voor de regulering van de gas- en de elektriciteitsmarkt in België, 
opgericht door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet 
van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de 
elektriciteitsproducenten. De regulator heeft twee belangrijke opdrachten: een raadgevende taak ten 
behoeve van de overheid, enerzijds, en een algemene taak van toezicht en controle op de toepassing van 
de betreffende wetten en reglementen, anderzijds. 
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