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VOORSTEL 
 
 
De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

heeft onderhavig voorstel van indicatief plan van bevoorrading aardgas opgesteld 

overeenkomstig artikel 15/13 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 

gasachtige producten en andere door middel van leidingen, ingevoegd door artikel 14 van de 

wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van 

de elektriciteitsproducenten. 

 

Voornoemd artikel 15/13 van de wet van 12 april 1965 voorziet dat de CREG een indicatief 

plan van bevoorrading in aardgas vaststelt in samenwerking met het Bestuur Energie van het 

federaal Ministerie van Economische Zaken en na raadpleging van representatieve 

organisaties van de gasondernemingen, het Federaal Planbureau, het Controlecomité voor 

de Elektriciteit en het Gas, de Interdepartementale Commissie voor de duurzame 

ontwikkeling en de gewestregeringen. Dit plan is onderworpen aan de goedkeuring van de 

Minister die voor Energie bevoegd is en wordt voor de eerste maal opgesteld binnen twaalf 

maanden vanaf de inwerkingtreding van artikel 15/13. 

 

Overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 september 2000 tot vaststelling 

van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de 

elektriciteitsproducenten trad artikel 14 van de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten dat artikel 

15/13 invoegt in de wet van 12 april 1965, in werking op 24 oktober 2000.  Het indicatief plan 

dient bijgevolg voor de eerste maal opgesteld te worden tegen 24 oktober 2001.    

 

Zoals voorzien door artikel 15/13 van de wet van 12 april 1965 heeft de CREG dit voorstel 

van indicatief plan opgesteld na voorafgaande raadpleging van tal van instanties, met name 

het Bestuur Energie van het federaal Ministerie van Economische Zaken (in het kader van de 

wettelijk voorziene samenwerking), Figas, Intermixt, Inter-Regies, het Federaal Planbureau, 

het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas, de Interdepartementale Commissie voor 

de duurzame ontwikkeling, de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de 

Regering van het Vlaamse Gewest en de Regering van het Waalse Gewest.  

In het kader van deze raadpleging heeft de CREG bovenvermelde instanties uitgenodigd op 

informatievergaderingen die plaatsvonden op 7 maart, 22 mei, 10 juli en 22 augustus 2001.  
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Op 13 juli 2001 werd hen een “Werkdocument ter voorbereiding van het indicatief 

tienjarenplan”, gedateerd op 28 juni 2001, toegestuurd. Dit document werd op voormelde 

datum tevens ter beschikking gesteld van de leden van de algemene raad van de CREG. 

 

In september 2001 ontving de Directeur voor de technische werking van de aardgasmarkt 

het advies van Distrigas, FIGAS, het Federaal Planbureau, het ACV, FEBELIEC, de 

Regering van het Waalse Gewest, het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de 

Interdepartementale Commissie voor de duurzame ontwikkeling en het Controlecomité voor 

de Elektriciteit en het Gas. 

 

Op zijn vergadering van 1 oktober 2001 keurde het Directiecomité een ontwerp van voorstel 

goed dat op 3 oktober aan de algemene raad van de CREG werd overgemaakt. 

 

Tijdens zijn vergadering van 17 oktober 2001 gaf de algemene raad van de CREG een 

positief advies over het ontwerp van voorstel, hierna opgenomen. Op zijn vergadering van 18 

oktober 2001 keurde het directiecomité het hierna volgende voorstel goed.   

 
Het eerste deel van dit voorstel van indicatief plan van bevoorrading in aardgas bevat een 

synthese van indicatieve beleidslijnen. Het tweede deel bevat een inleiding. In het derde deel 

wordt de vraag toegelicht. Het vierde deel behandelt het aanbod. Het vijfde deel tenslotte 

bespreekt de infrastructuur. 

 
 

ADVIES VAN DE ALGEMENE RAAD 
 
 
Inleiding : Prioritaire invalshoek bij de uitvoering van de opdracht  
 

De aanbevelingen en richtsnoeren, die aan het advies van de Algemene Raad met 

betrekking tot het werkdocument ter voorbereiding van het indicatief plan waren gevoegd, 

werden als één van de prioritaire invalshoeken genomen. 

 

Gezien het strakke tijdschema dat was opgelegd, werd het grootste deel van de beschikbare 

tijd besteed aan de hoofdstukken 1 en 2, respectievelijk “Synthese van de indicatieve 

beleidslijnen “ en “Inleiding”, die samen als een uitstekende “management summary” kunnen 

beschouwd worden.  
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Algemeen advies 
 

Zoals het werkdocument, geniet ook dit document de algemene waardering van de leden 

van de Werkgroep en van de Algemene Raad.  Rekening houdend met de korte termijn 

verlopen tussen het advies omtrent het werkdocument en de opstelling van het indicatief 

plan zelf, stelt de Algemene Raad vast dat binnen de mate van het haalbare, dit betekent bij 

de selectie van de uit te voeren haalbaarheidsstudies, gevolg werd gegeven aan de 

geformuleerde aanbevelingen en richtsnoeren in het advies met betrekking tot het 

werkdocument.    

 

Knelpunt : gevaar voor blokkering  
 

Er blijft evenwel een belangrijk knelpunt waarop reeds de aandacht gevestigd werd in het 

advies met betrekking tot het voorbereidend werkdocument, meer bepaald in de eerste 

aanbeveling. 

 

Deze aanbeveling luidde: 

“Meer duidelijkheid (laten) scheppen over de te volgen procedures in geval van 

divergentie in visie tussen de CREG en de operator van het geïnterconnecteerd net, 

wat betreft concrete maatregelen/investeringen, en dit in twee richtingen: enerzijds 

maatregelen/investeringen voorzien in het indicatief tienjarenplan voor dewelke de 

operator van het geïnterconnecteerd net zich niet tijdig wil verbinden en anderzijds 

maatregelen/-investeringen voorgesteld door de operator van het geïnterconnecteerd 

net niet voorzien in het indicatief tienjarenplan;” 

 

Wegens het korte tijdsbestek tussen het advies omtrent het werkdocument en de opstelling 

van het indicatief plan zelf, was uiteraard onvoldoende tijd om daaraan reeds gevolg te 

(laten) geven. 

 

De Algemene Raad stelt vast dat deze problematiek dermate ernstig is dat hij de uitvoering 

van de in het plan voorgestelde maatregelen/investeringen dreigt te blokkeren.  
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Korte termijn aspect van het knelpunt – probleemstelling en aanbeveling 
 

Deze blokkering manifesteerde zich reeds bij de eerste, en voorlopig enige, concrete 

voorstellen in het plan, namelijk de vijf haalbaarheidsanalyses die van de 

vervoersondernemingen worden verwacht. 

De vervoersonderneming, operator van het geïnterconnecteerd net, heeft zich niet willen 

verbinden tot het uitvoeren van deze studies1. 

 

Om alvast deze blokkering op te heffen beveelt de Algemene Raad aan dat deze 

haalbaarheidsstudies zouden worden uitbesteed aan een onafhankelijk studieorganisme.  Dit 

lijkt conform aan de in punt 2.2 “Statuut van het indicatief plan”, tweede alinea, opgenomen 

stelling dat “indien de vervoersondernemingen blijk zouden geven van een gebrek aan 

initiatief, … de CREG op gepaste wijze zou moeten reageren”. 

 

De Algemene Raad is van mening dat deze benadering niet alleen veel gezonder is, o.a 

omdat de vervoersondernemingen “rechter en partij” zijn, maar ook veel kostenefficiënter 

omdat op die manier niet elke geïnteresseerde vervoersonderneming afzonderlijk de studie 

zou dienen uit te voeren.  Er dient wel een oplossing gevonden voor de financiering van het 

benodigde budget (enkele tientallen miljoenen BEF voor de vijf studies samen).  Een 

oplossing zou er kunnen in bestaan dat de kosten van de studie verhaald worden op de 

uiteindelijke investeerder.   

 

Middellange termijn aspect van het knelpunt – probleemstelling en 
aanbeveling 
 

De Algemene Raad wenst nadrukkelijk de aandacht te trekken, zowel van het Directiecomité 

als van de betrokken Overheden, dat nu overduidelijk werd bevestigd dat deze blokkering 

niet zomaar hypothetisch is, maar zich ook reëel dreigt voor te doen bij toekomstige concrete 

investeringen.     

 

De uitvoering van de in het plan voorgestelde maatregelen/investeringen voorzien in het 

indicatief tienjarenplan dreigt geblokkeerd te worden wanneer de operator van het 

geïnterconnecteerd net zich niet tijdig wil verbinden.  Evenzeer dreigt deze blokkering 

wanneer investeringen voorgesteld door de netoperator(en) om aan de vraag te voldoen of 

                                                 
1 Er dient worden opgemerkt dat een principeakkoord inzake dit onderwerp werd bereikt na de redactie van het advies van de 
Algemene Raad. 
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om de continuïteit van de leveringen te verzekeren niet voorzien zijn in het indicatief 

tienjarenplan. Van beide categorieën manifesteerden zich reeds mogelijke voorbeelden. 

 

Onder de eerste categorie zouden vallen: 1° de maatregelen en investeringen ter ontsluiting 

van het L-gasgebied (punt 5.2 / haalbaarheidsstudie 4) en 2° de investeringen in een vierde 

LNG-opslagtank (punt 5.5 / haalbaarheidsstudie 5).  

 

Onder de tweede categorie zou vallen de nu reeds door Distrigas gewenste verdubbeling 

van de Segeo H-gasleiding tussen ’s Gravenvoeren en Blaregnies.  

 

In beide gevallen dreigt immobilisme. In het eerste geval vanwege de netoperatoren, b.v. 

wegens intern belangenconflict of wegens onvoldoend geachte rentabiliteit, in het tweede 

geval  vanwege de overheid wegens het uitblijven van toekenning van een vervoerlicentie 

en/of incorporatie in de “asset base”. 

 

De Algemene Raad is van mening dat het hier gaat over een structurele tekortkoming in de 

uitwerking van de wetgeving. 

 

Zonder reeds een oplossing te willen vooropstellen, wijst de Algemene Raad erop dat voor 

het beheren van het vervoer van aardgas, een beperkt aantal modellen bestaan die elk hun 

noodzakelijke voorwaarden tot succes hebben maar die zeker moeten getoetst worden aan 

de specificiteiten van de Belgische infrastructuren..  De twee meest gangbare modellen zijn 

dat van het wettelijk monopolie en dat van de gereguleerde mededinging. 

 

Het model van het wettelijk monopolie, werkt in de regel - voor wat het luik transport betreft,  

voor alle duidelijkheid - met een bindend investeringsplan, een gewaarborgde maar 

geplafonneerde vergoeding voor de netbeheerder en met minimum “unbundling” op het vlak 

van het management en met inachtneming van een tariefstructuur waarbij onder meer de 

door de overheid opgelegde investeringskosten bij de klanten kunnen worden verhaald. 

 

Het model van mededinging kan volstaan met een indicatief plan en een niet-gewaarborgde 

en evenmin geplafonneerde vergoeding voor de operator van het geïnterconnecteerd net, 

maar vereist daarentegen 1° een verdergaande “ownership-unbundling” tussen de vervoers- 

en leveringsafdelingen van de dominante marktspeler om interne belangenconflicten te 

vermijden en 2° minstens een zogenaamd “level playing field” en tijdelijk misschien zelfs 

positief discriminerende maatregelen voor nieuwe marktspelers wegens de anders 
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onoverkomelijke achterstand ten opzichte van de gevestigde operator van het 

geïnterconnecteerd net.   

 

In de huidige regelgeving is deze voorwaarde absoluut niet voldaan, integendeel,  art. 3 van 

de gaswet onderwerpt de toekenning van een leveringsvergunning voor een directe leiding 

zelfs aan de voorwaarde van het ontbreken van een aanbod tot het gebruik van het 

geïnterconecteerd net tegen redelijke economische en technische voorwaarden.  Het is in de 

praktijk een “onwerkbaar” model, o.m. omdat het de operator van het geïnterconnecteerd net 

er het beste van twee werelden kan selecteren, de rechten van de twee modellen zonder de 

plichten.   

 
 

BEDENKING 
 
 
In een markt met effectieve concurrentie is het niet nodig dat de overheid tussenkomt om 

suboptimale beslissingen te voorkomen. Men gaat ervan uit dat de vrije marktwerking de 

inefficiënties zal terugdringen. In de sector van het gasvervoer is de concurrentie evenwel 

niet zo effectief omdat (i) de concurrentie in alle netwerkactiviteiten problematisch is, (ii) 

artikel 3 van de gaswet de toekenning van een vervoersvergunning voor een directe leiding 

zelfs onderwerpt aan de voorwaarde van het ontbreken van een aanbod tot gebruik van het 

geïnterconnecteerd net tegen redelijke economische en technische voorwaarden en (iii) 

omdat de vervoersondernemingen een billijke winstmarge wordt gewaarborgd2.  In deze 

context is een zekere controle van de overheid op de kosten van de vervoersonder-

nemingen, waaronder de investeringskosten, verantwoord. 

 

In haar advies over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toekenning van de 

vervoervergunningen en de algemene verplichtingen van de houders ervan3 benadrukt de 

CREG dat het nuttig is om de voorgenomen investering waarvoor een vergunning wordt 

aangevraagd te toetsen aan het indicatief programma. In het licht hiervan stelde de CREG 

voor om in artikel 2 van voormeld ontwerp volgende nuttige bepaling4 in te voegen voor de 

vervoersinstallaties van aardgas, zowel geïnterconnecteerd als directe leidingen : 

“de conformiteit van de installatie met het meest recente bekendgemaakte indicatief  

plan van bevoorrading in aardgas, zoals bepaald in artikel 15/13 van de gaswet;” . 
                                                 
2 Artikel 15/5, § 2, tweede lid, 3°, van de gaswet. 
3 Advies A 2000/010-D, 5 september 2000, over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toekenning van 
de vervoervergunningen en de algemene verplichtingen van de houders ervan, paragraaf 25. 
4 Dit voorgestelde criterium is geen essentiële voorwaarde, in het voorliggend geval omdat het indicatief 
programma geen imperatief karakter heeft,  maar het is nuttig dit element in overweging te nemen bij de 
beslissing al dan niet een vergunning te verlenen. 
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Teneinde tegemoet te komen aan het probleem van de haalbaarheidsstudies stelt de CREG 

voor om voormelde nuttige bepaling aan te vullen met de volgende woorden :  

“met een verantwoording van de investering op basis van haalbaarheidsstudies van   

alternatieve investeringsoplossingen die in overleg met de Commissie worden  

bepaald.” 

 

Deze aanvulling biedt evenwel geen wettelijke oplossing voor problemen die erkend worden 

door de regulator en waarvoor geen enkele vervoersonderneming een initiatief wenst te 

nemen. Zoals hierboven gesteld beschikt de CREG immers niet over de specifieke middelen 

om dergelijke algemene haalbaarheidstudies uit te voeren. 

 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas : 
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Directeur,  

 

Christine VANDERVEEREN
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1. Synthese van indicatieve beleidslijnen 

((11))  MMAARRKKTTWWEERRKKIINNGG..  In België wordt de vlotte marktwerking in de gassector 
belemmerd door: (i) het probleem van interoperabiliteit van gaskwaliteiten, (ii) de 
geografisch afgeschermde L-gasmarkt en (iii) de niet-toegankelijkheid van derden tot 
de opslagfaciliteiten. Op Europees niveau dient België een internationale harmonisatie 
van gaskwaliteiten aan te moedigen. Er moeten maatregelen worden getroffen om 
tevens de L-gasklanten toe te laten vrije marktkeuzes te maken. De marktorganisatie 
dient aangepast te worden om alle opslagcapaciteit zonder discriminatie open te 
stellen. 

((22))  AAAARRDDGGAASSOOPPSSLLAAGG..  Aardgasopslag is de zwakste schakel in het Belgisch 
aardgassysteem. Geologisch lijkt een uitbreiding van de ondergrondse 
opslagcapaciteit niet mogelijk. Er moet met meer aandacht uitgekeken worden naar de 
reservatie van opslag in de buurlanden waar een surplus aan opslagruimte aanwezig is. 
België zal bij de buurlanden moeten aandringen op een prijszetting die rekening houdt 
met de voordelen van vervoer in tegenstroom. 

Krachtens het artikel 1, 8° en 10°, en artikel 15/5, §1, van de gaswet is aardgasopslag 
in België onderworpen aan gereglementeerde TPA. De CREG zal in 2002 de 
modaliteiten hiervoor verder uitwerken.  

De CREG zal bovendien in 2002 een methodologie voorstellen om de opslag te 
berekenen die nodig is om de continuïteit van de leveringen aan de captieve markt te 
waarborgen. 

((33))  VVIIRRTTUUEELLEE  OOPPSSLLAAGGCCAAPPAACCIITTEEIITT..  België beschikt slechts over een beperkte 
fysische opslagcapaciteit van aardgas. Aardgas opslaan is bovendien een dure 
operatie. Het is daarom in het belang van het beheer van het totale aardgassysteem om 
onderbreekbare leveringscontracten en vervoerscontracten aan te moedigen en te 
diversifiëren. De netgebruikers die aardgas door België doorvoeren moeten op een 
soepele manier hun gas kunnen swappen in tijden van schaarste op de Belgische 
markt. 

Omwille van flexibiliteit moet er gestreefd worden naar een markt voor 
onderbreekbare vervoerscontracten. Vervoersondernemingen dienen onderbreekbare 
vervoerscontracten aan te bieden volgens verschillende formules qua (i) aandeel van 
de onderbreekbare reservatie, (ii) onderbrekingsduur, (iii) verwittigingtermijn en (iv) 
frequentie van onderbreking. Rekening houdend met een marktstudie die de CREG in 
2001 uitvoert bij grootverbruikers van aardgas, zal de CREG enkele 
standaardformules kunnen aanbevelen in het begin van 2002. 

((44))    SSPPOOTTHHAANNDDEELL  EENN  CCOOMMMMEERRCCIIËËLLEE  SSWWAAPPSS..  Spothandel en het swappen van 
leveringen zijn typisch voor een open markt en verdienen alle steun omdat er op die 
manier een efficiënte aardgasmarkt ontstaat met maximale besparingen. Ze 
bevorderen de bevoorradings- en leveringszekerheid, creëren een markt voor 
flexibiliteit, laten toe om maximaal te besparen op de transportkosten en leiden tot 
correctere prijzen in de markt. In de huidige markt in transitie is liquiditeit evenwel 
niet vanzelfsprekend. Commerciële activiteiten en innoverende instrumenten om 
handel te drijven verdienen de volle overheidssteun. 
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((55))    LLNNGG..  Vloeibaar aardgas is van grote operationele en strategische waarde voor de 
Belgische aardgasmarkt. De bevoorrading is flexibel zodat de LNG-terminal een 
belangrijke bijdrage kan leveren in crisissituaties. LNG is bijzonder geschikt om 
piekbelastingen op te vangen en voor België is LNG een niet verwaarloosbaar 
opslaggas (1 m³ LNG = 600 m³ gas). De meerkost van LNG ten opzichte van 
pijpleidingengas moet geëvalueerd worden met inachtneming van de extra diensten 
die verleend kunnen worden dankzij LNG.  

De LNG-installaties op de hub van Zeebrugge bestaande uit de terminal, de opslag- en 
de hervergassingssinstallaties, worden op dit ogenblik voorgesteld alsof het hier om 
een onverbrekelijk met elkaar verbonden geheel zou gaan. De TPA tot deze 
activiteiten moet dringend van elkaar gescheiden worden en de TPA tot de terminal, 
de opslag, de hervergassingsinstallaties en tot elke andere dienst die op deze site zou 
kunnen opgericht worden, dienen afzonderlijk georganiseerd te worden. De toegang 
van derden tot LNG-opslag van zowel Zeebrugge als Dudzele zou tegen 1 april 2002 
moeten ingevoerd worden, onverminderd het recht van voorkoop ten voordele van de 
exploitant van de LNG-terminal voor de omvang die nodig is om een normale 
werking van de terminal te waarborgen. 

((66))    BBEEVVOOOORRRRAADDIINNGGSS--  EENN  LLEEVVEERRIINNGGSSZZEEKKEERRHHEEIIDD..  In een open markt is zekerheid 
van levering een kwaliteitsaspect en wordt als dusdanig vrij verhandeld op de markt. 
Klanten bedingen met leveringsondernemingen een niveau van zekerheid tegen een 
bepaalde premie en het is vervolgens aan de leveringsonderneming om de waarborgen 
hard te maken. Zekerheid van vervoer vraagt wel om regulering, gelet op het feit dat 
concurrentie op het vlak van pijpleidingen praktisch gezien niet haalbaar is. Er wordt 
een dynamische methode voorgesteld om de vervoerscapaciteiten te dimensioneren in 
functie van de verwachte risicoaanvaarding van de markt. Elke netgebruiker bepaalt 
zelf hoeveel vervoerscapaciteit hij wenst te reserveren. Tegenwoordig wordt 
aangenomen dat de netgebruikers hun nood aan vaste vervoerscapaciteit zullen 
berekenen om het risico van aardgastekorten te herleiden tot een extreme piek van één 
keer op twintig jaar. 

De nationale bevoorradingszekerheid is hoofdzakelijk een vervoersproblematiek. In 
die zin zal een Europees netwerkmodel een noodzakelijk instrument worden om de 
bevoorradingszekerheid van ons land te evalueren. Met dit model kan ondermeer het 
‘n-1 principe’ gecontroleerd worden op de bevoorradingsbronnen. Er zal worden 
onderzocht of het Europees net een incident kan opvangen zoals bijvoorbeeld het 
afhaken van een producent. De CREG zal op Europees niveau pleiten voor de 
realisatie van een Europees netwerkmodel voor aardgas. Dit is belangrijk als men wil 
vermijden dat elk commercieel invoercontract absoluut gepaard dient te gaan met een 
reservatie van vaste vervoerscapaciteit over het heel traject van het productiepunt tot 
aan het afnamepunt.  

De huidige wetgeving laat niet toe om diversificatiecriteria op te leggen aan de 
individuele aardgasinvoerders voor de samenstelling van hun bevoorradings-
portefeuille. Dit zou eventueel via een ODV kunnen worden opgelegd. Deze 
mogelijkheid zal worden bestudeerd rekening houdend met hetgeen hierboven werd 
gesteld. 

  ((77))  NNEETTVVEERRMMAAZZIINNGG..  Netvermazing is cruciaal om zich in te dekken tegen technische 
incidenten, voor een efficiënt netgebruik en om te diversifiëren over 
bevoorradingsroutes en upstream-aardgasleveranciers. Deze netvermazing is prioritair 
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bij de ontwikkeling van het Belgisch vervoersnet.  Het verdient aanbeveling dat de 
gewesten, die bevoegd zijn voor de ruimtelijke ordening, hiermee rekening zouden 
houden, inzonderheid wanneer een systeem van  ‘pijpleidingenstraten’ wordt 
overwogen.  

((88))  HHUUBB  VVAANN  ZZEEEEBBRRUUGGGGEE..  Hubactiviteiten staan centraal in de marktwerking. De Hub 
van Zeebrugge mist evenwel opslagfaciliteiten, ook voor tijdelijke opslag door 
handelaars. Als eerste hub op het Europese vasteland en tot op vandaag de enige 
verbinding met Groot-Brittannië, is Zeebrugge een referentiepunt voor de Europese 
gashandel. Om deze sterke positie niet te verliezen zal het nodig zijn bijkomende 
diensten te verlenen. 

((99))  BBEEVVOOOORRRRAADDIINNGG  VVAANN  AANNTTWWEERRPPEENN..  Antwerpen en de opslag van Loenhout 
worden bevoorraad door één enkele verbinding. Zowel vanuit bevoorradingszekerheid 
als voor het oplossen van verwachte knelpunten dienen extra verbindingen tot stand te 
komen. Deze problematiek dient vanuit een geïntegreerde aanpak te worden 
uitgevoerd waarbij tevens rekening wordt gehouden met de vermazing van het 
vervoersnet en de ontsluiting van het L-gasgebied.   

((1100))  IINNVVEESSTTEERRIINNGGEENN..    Het initiatief om te investeren behoort toe aan de 
vervoersondernemingen. De CREG zal bij de beoordeling van investeringsprojecten 
en oplossingen voor het wegwerken van knelpunten in het vervoerssysteem de nadruk 
leggen op een geïntegreerde aanpak om mogelijke synergieën maximaal te benutten 
en nagaan of via een optimaler beheer investeringen vermeden zouden kunnen 
worden. Projecten krijgen de voorkeur in de mate de zij beantwoorden aan volgende 
criteria: (i) de bijdrage van het project in de realisatie van de ODV’s (in de ruime zin 
van het woord), (ii) de financiële kosten en baten (baten omvatten tevens vermeden 
kosten), (iii) de bijdrage van het project aan de vermazing van het vervoersnet, (iv) 
bijdrage van het project tot een optimaler netgebruik (bijvoorbeeld synergieën tussen 
binnenlands vervoer en transit) en (v) de bijdrage van het project aan de liberalisatie 
van de markt, in het bijzonder de marktcreatie in het L-gasgebied. Toetsingscriteria 
met betrekking tot milieu en ruimtelijke ordening behoren toe aan de gewestelijke 
instanties die instaan voor de milieu- en bouwvergunningen. 

((1111))  HHAAAALLBBAAAARRHHEEIIDDSSAANNAALLYYSSEESS..  Er wordt voorgesteld dat de 
vervoersondernemingen  vijf haalbaarheidsanalyses uitvoeren die een geïntegreerde 
oplossing voorstellen voor volgende problemen: 

Gevalstudie 1: tegen 1 februari 2002 wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd betreffende de 
versterking van de bevoorrading van Henegouwen. De bouw van de eerste noodzakelijke 
installatie die uit deze studie wordt afgeleid, zou binnen de daaropvolgende drie jaar moeten 
worden gestart. 
Gevalstudie 2: tegen 1 april 2002 wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd betreffende de 
bevoorrading van Antwerpen en Loenhout. De bouw van de eerste noodzakelijke installatie 
die uit deze studie wordt afgeleid, zou binnen de daaropvolgende drie jaar moeten worden 
gestart.   
Gevalstudie 3: tegen 1 juni 2002 wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd betreffende  
rationeel energiegebruik  in de ontspanningsstations. De haalbare expansieturbines en WKK-
installaties zouden binnen de daaropvolgende 2 jaar operationeel moeten zijn. 
Gevalstudie 4: tegen 1 oktober 2002 wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd betreffende de 
ontsluiting van het L-gasgebied voor H-gas en omgekeerd.  
Gevalstudie 5: tegen 31  maart 2003 wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd betreffende 
LNG-opslag en de versteviging van de Hub van Zeebrugge. 
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2. Inleiding 

2.1 Context  
De openstelling van de Europese aardgasmarkt werd ingeluid door de richtlijn 
98/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas (hierna: de 
gasrichtlijn) .  België heeft de gasrichtlijn op federaal niveau omgezet  door de wet 
van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de aardgasmarkt en het fiscaal 
statuut van de elektriciteitsproducenten (hierna: de wet van 29 april 1999). Artikel 14 
van voornoemde wet voegt een artikel 15/13 in de wet van 12 april 1965 betreffende 
het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (hierna: 
gaswet) dat de CREG belast met het vaststellen van een indicatief tienjarenplan van 
bevoorrading in aardgas van de Belgische markt. Dit plan dient om de drie jaar en 
telkens wanneer onvoorziene marktontwikkelingen het vereisen, geactualiseerd te 
worden. 

Dit indicatief plan dient de volgende elementen te bevatten: 

1. de schatting van de evolutie van de vraag naar aardgas op middellange en lange 
termijn; 

2. de richtsnoeren inzake diversificatie van de bevoorradingsbronnen en de 
identificatie van de nieuwe behoeften inzake bevoorrading in aardgas; 

3. een investeringsprogramma met oog op het behoud en de ontwikkeling van de 
infrastructuur voor vervoer en opslag; 

4. de criteria en de maatregelen betreffende de continuïteit van bevoorrading. 

In de voorbereidende werken van de wet van 29 april 1999 wordt benadrukt dat “één 
van de voornaamste doelstellingen van dit plan (erin bestaat om) in de mate van het 
mogelijke de potentiële problemen te voorzien op het gebied van de 
bevoorradingszekerheid (tevens vanuit het standpunt van de diversificatie van de 
bevoorradingsbronnen) en de adequatie van de vervoer- en opslaginfrastructuur” (Prl. 
St. Kamer, 1998-99, nr. 2025/1, p.19). 

Met naleving van de wettelijke bepalingen heeft de CREG dit indicatief plan drie 
maanden voor het indicatief programma van de productiemiddelen voor elektriciteit 
opgesteld. Dit tijdschema is niet ideaal aangezien een groeiend deel van de 
aardgasbevoorrading bestemd is voor elektriciteitscentrales. Omwille van de 
coherentie was het wenselijk geweest om de vraagvooruitzichten van aardgas te 
baseren op het productiepark zoals voorgesteld wordt in het indicatief plan voor de 
elektriciteitsector. Initiatieven zullen genomen worden om hier verandering in te 
brengen tegen de volgende driejaarlijkse herziening van het plan. 

Dit indicatief plan werd voorafgegaan door een werkdocument (CREG 2001a) dat aan 
een uitgebreide raadpleging werd onderworpen. Volgende instanties zijn 
geraadpleegd:  het Bestuur Energie van het Ministerie van Economische Zaken (in het 
kader van de wettelijk voorziene samenwerking), het Controlecomité voor de 
Elektriciteit en het Gas, Figas, het Federaal Planbureau, de Interdepartementale 
Commissie voor de Duurzame Ontwikkeling, Intermixt, Inter-Regies, de Regering 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Regering van het Vlaams Gewest en de 
Regering van het Waals Gewest. De CREG dankt de vertegenwoordigers van 
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voornoemde instanties voor hun medewerking bij de realisatie van voorliggend 
indicatief plan. Dit indicatief plan tracht op basis van de meest recent beschikbare 
informatie de markttendensen zo goed mogelijk in te schatten. Indien de 
marktontwikkelingen de aangenomen werkhypothesen van dit plan zouden 
hypothekeren, zal de CREG overgaan tot een actualisatie van het plan.  

2.2 Statuut van het indicatief plan  
Het indicatief plan heeft geen dwingend karakter waardoor de ontwikkeling van het 
vervoersnet afhangt van de privé-marktspelers die de eigenaars en de beheerders van 
het vervoersnet zijn. Nochtans wenste de wetgever de bevoorradingszekerheid van het 
land niet integraal over te laten aan het marktinitiatief en laste in de gaswet enkele  
bepalingen in die betrekking hebben op bevoorradingszekerheid. Artikel 15/11, 2°, 
van de gaswet voorziet de mogelijkheid om de houders van een leveringsvergunning 
openbare dienstverplichtingen (hierna: ODV) op te leggen “inzake regelmaat in 
kwaliteit van leveringen van aardgas en inzake bevoorrading van 
distributieondernemingen, en andere afnemers, in de mate dat zij niet in aanmerking 
komen”. Na de volledige vrijmaking van de aardgasmarkt kunnen nog enkel ODV’s 
opgelegd worden aan leveringsondernemingen. De definitie van ODV moet echter 
met voorzichtigheid gehanteerd worden, zoals aangeduid in een studie van de CREG 
(CREG 2001b).  

Het feit dat de wetgever de CREG belast met het opstellen van het indicatief plan 
impliceert onrechtstreeks  dat de CREG op de medewerking van de 
vervoersondernemingen moet kunnen rekenen om de nodige simulaties van de 
gasstromen uit te kunnen voeren en meer algemeen de haalbaarheid van de projecten 
te bestuderen. Indien de vervoersondernemingen blijk zouden geven van een gebrek 
aan initiatief ten opzichte van het indicatief plan of ten opzichte van de resultaten van 
de in dit plan voorziene haalbaarheidsstudies, dan zou de CREG op gepaste wijze 
moeten  reageren. In laatste instantie zou de Minister, op grond  van artikel 15/2 van 
de gaswet of de Koning,  op grond van  artikel 23 van de gaswet, na advies  van de 
CREG, een aardgasvervoersonderneming kunnen verplichten om de nodig geachte 
investeringen te doen. 

Vooraleer  artikel 15/2 van de gaswet toe te passen, kan de  overheid ook een 
openbare bekendmaking organiseren waarbij op  internationaal niveau naar kandidaat-
investeerders gezocht wordt.  

De voorwaarde ‘economisch verantwoord’ in artikel 15/2 van de gaswet mag niet te 
restrictief geïnterpreteerd worden, zoniet staat de Minister machteloos om eventuele 
knelpunten in bevoorrading te verhelpen. Wanneer de CREG een bevoorradingsrisico 
identificeert voor extreme weerscondities die één keer op twintig jaar voorkomen, dan 
is het duidelijk dat de nodige versterking van het vervoersnet heel weinig gebruikt zal 
worden. Als men deze investering loskoppelt van het hele net zal die nooit rendabel 
zijn. Nochtans is die investering economisch verantwoord omdat een onderbreking 
van vaste aardgasleveringen, zelfs als die slechts één keer om de twintig jaar 
voorkomt, als onaanvaardbaar  wordt ervaren.   

Wanneer de Minister een project oplegt, kan de vervoersonderneming erop rekenen 
dat de redelijke investeringskosten die eraan verbonden zijn in de tarieven vertaald 
worden. Dit betekent dat de investering automatisch een ‘billijke winstmarge’ bedoeld 
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in artikel 15/5, §2, tweede lid, 3°, van de gaswet zal opleveren en dus 
bedrijfseconomisch verantwoord is vanuit het oogpunt van de aandeelhouders.  

Het argument dat deze bijkomende netversterkingen de vervoerstarieven zullen doen 
stijgen en de concurrentiepositie van de vervoersonderneming zullen verzwakken,  is 
in de huidige Belgische context weinig relevant aangezien er geen effectieve 
concurrentie bestaat tussen pijpleidingen in bezit van verschillende 
vervoersondernemingen. Er dient worden opgemerkt dat via een net van participaties 
het geïnterconnecteerd vervoersnet volledig onder de controle staat van dezelfde 
groep van aandeelhouders. Bovendien zijn alle vervoersondernemingen binnen België 
aan dezelfde criteria onderworpen. 

Het de facto monopolie van het vervoersnet wordt versterkt door artikel 3 van de 
gaswet dat bepaalt dat de toekenning van een vervoersvergunning voor een directe 
leiding onderworpen wordt aan het ontbreken van een aanbod tot gebruik van het 
geïnterconnecteerd net tegen redelijke economische en technische voorwaarden. 
Aangezien de vervoerstarieven conform artikel 15/5, §1, van de gaswet 
gereglementeerd zijn, zal men moeilijk kunnen argumenteren dat de economische 
voorwaarden tot gebruik van het geïnterconnecteerd net onredelijk zijn. 

Het is nog niet duidelijk welke gevolgen er worden gegeven op een aanvraag van een 
vervoersvergunning door een vervoersonderneming voor een investering die niet 
kadert in het indicatief plan of in de onderliggende filosofie. Hiervoor dient het 
wettelijk kader vervolledigd te worden, namelijk met (i) het koninklijk besluit 
betreffende de toekenning van de vervoersvergunningen en de algemene 
verplichtingen van de houders ervan en (ii) het koninklijk besluit over de 
tariefstructuur. 

2.3   Structuur van het indicatief plan 
In Figuur 1 wordt de structuur van dit indicatief plan voorgesteld. Er zijn drie grote 
luiken: deel 3 behandelt de vraag naar aardgas, deel 4 gaat dieper in op het aanbod 
van aardgas en deel 5  evalueert het vervoersnet opdat een marktevenwicht tussen 
vraag en aanbod zou gerealiseerd kunnen worden. De problematiek van de 
bevoorradings- en leveringszekerheid wordt in alle delen besproken, beginnende bij 
de risicoaanvaarding van de aardgasconsument, hetgeen zijn weerslag heeft op de 
bevoorrading en de configuratie van het vervoersnet. Het aardgassysteem wordt 
vanuit een evenwichtsbenadering behandeld: de gesimuleerde vooruitzichten moeten 
toelaten dat de aardgasmarkt steeds in evenwicht blijft. 
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Figuur 1. Structuur van het indicatief plan. 
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3. Vraag: volumes en debieten  

3.1 Context 
Een indicatieve planning van het aardgassysteem wordt gestuurd door de vraag. De 
aardgasbevoorrading en het vervoerssysteem worden gespecificeerd in functie van de 
vraagvooruitzichten. De vraagvooruitzichten dragen bijgevolg een grote 
verantwoordelijkheid bij een strategische planning. De huidige aardgasmarkt is in 
transitie van een monopolistische structuur naar een vrije markt. De vraagprognoses 
zijn dus meer dan ooit onderhevig aan onzekerheid over de tendensen. Dit indicatief 
plan steunt op modelsimulaties van een gedetailleerd referentiescenario dat het meest 
waarschijnlijk lijkt op basis van de huidige marktkennis. Er wordt een technisch-
econometrisch vraagsysteem gehanteerd per economische sector om de jaarvragen 
naar aardgas af te leiden. Het onderscheid tussen de aardgasvraag in het laagcalorisch 
aardgasgebied (L-gas) en in het hoogcalorisch aardgasgebied (H-gas) staat hierbij 
centraal. 

Vooruitzichten van de jaarvraag voor de periode 2001-2011 zijn vooral nuttig om de 
bevoorradingsportefeuille te bepalen die jaarevenwichten tussen vraag en aanbod 
realiseert. Voor de dimensionering van de vervoersinfrastructuur zijn vooral de 
vraagpatronen binnen het jaar van belang. De seizoenvraag vormt een referentie voor 
de specificatie van de opslagcapaciteiten en de extreme piekvragen bepalen de 
vereiste debietcapaciteiten van het vervoersnet. De seizoen- en de piekvragen worden 
afgeleid van de jaarvraag op basis van geschatte meest waarschijnlijkheidsverdelingen 
van de vraag per sector rekening houdend met het patroon van het aantal graaddagen. 
In feite zijn deze vraaggegevens ex ante vragen en slechts na een schatting van het 
volume van de aardgasvraag dat onderbroken kan worden, kan men de ex post 
(daadwerkelijke) vraag afleiden. Hiervoor wordt een raming gegeven van het 
potentieel onderbreekbare volume van de aardgasvraag, hetgeen bepaald wordt door 
de piekbelastingen en de volatiliteit van de relatieve aardgasprijs (arbitrage). In een 
laatste onderdeel worden prognoses gegeven voor de transitvraag, hetgeen belangrijk 
is voor de prognose van de totale belastingsgraad van het vervoersnet. 

Figuur 2. Schema van de modellering van de aardgasvraag. 

technisch-econometrisch vraagmodel ⇒ JJAAAARRVVRRAAGGEENN  22000011--22001111  (input aanbodportefeuille)  
{t° genormaliseerd in TWh/j en Nm³/j,  per sector, L-gas/H-gas, per geografische zone} 

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓  
meest waarschijnlijkheidsverdeling ⇒ SSEEIIZZOOEENNVVRRAAGGEENN  (input opslagbehoefte) 

{t° normaal winter versus zomer, t° extreem winter versus zomer} 
⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓  

meest waarschijnlijkheidsverdeling ⇒ PPIIEEKKVVRRAAGGEENN  (input debietbehoefte) 
{t° extreem piekdagvraag en piekuurvraag} 

  
marktenquêtestudie ⇒ OONNDDEERRBBRREEEEKKBBAARREE  VVRRAAAAGG  (input balanceringsbehoefte) 

{potentieel onderbreekbare aardgasvraag} 

Europese bevoorradingsstudie ⇒ TTRRAANNSSIITTVVRRAAAAGG  22000011--22001155 (=input vervoersbehoefte) 
{doorvoer van aardgas in België}  
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3.2 Jaarvragen 
De vooruitzichten van de jaarvragen naar aardgas in België voor de periode 2001-
2011 worden gesimuleerd aan de hand van een technisch-econometrisch vraagmodel. 
Vertrekkende van de kennis dat de vraag naar aardgas (energie) een afgeleide vraag 
is, wordt een dubbel systeem van gedrags- en technische vergelijkingen gekalibreerd 
met op het eerste niveau de vraag naar vraagdeterminanten (woningenpark, industriële 
productie, aardgascentralepark, …) en op het tweede niveau de resulterende 
aardgasvraag (energie-intensiteiten staan hier centraal). Deze methodologische 
ontbinding van de aardgasvraag is cruciaal voor marktanalyses. Het eerste niveau 
bepaalt sterk het volumepotentieel van de aardgasvraag (iedere bijkomende woning is 
een potentiële extra aardgasaansluiting), terwijl het tweede niveau de intensiteit van 
de aardgasvraag bepaalt (eens gekozen voor aardgas is men gedurende relatief lange 
tijd gebonden aan deze energiedrager en kan men enkel nog de verbruiksintensiteit 
aanpassen). Deze dubbele structuur van de vraag verklaart de relatief kleine korte 
termijn vraagelasticiteiten en de relatief hoge lange termijn vraagelasticiteiten. Naast 
technische verbanden zijn de economische groei en prijsgegevens de belangrijkste 
factoren die de vraag bepalen. 

De aardgasvraag wordt vervolgens gesimuleerd voor een referentiescenario dat een 
‘ongewijzigd’ beleid veronderstelt. Met andere woorden, gelet op de huidige kennis 
van de aardgasmarkt in transitie en de meest waarschijnlijke tendensen van exogene 
parameters worden er vraagvooruitzichten gesimuleerd.  

((AA))  BBAASSIISSHHYYPPOOTTHHEESSEENN  VVAANN  HHEETT  RREEFFEERREENNTTIIEESSCCEENNAARRIIOO  

EECCOONNOOMMIISSCCHHEE  GGRROOEEII..  Het bbp in constante prijzen 2000 groeit gemiddeld met 2,6% 
in 2000-2005 en stabiliseert op 2,0% per jaar tot 2011 (gebaseerd op Federaal 
Planbureau 2000, 2001a,b; dit zijn de meest recente studies die beschikbaar waren 
toen het referentiescenario van dit indicatief plan werd opgesteld). 

AAAARRDDGGAASSPPRRIIJJZZEENN..  Momenteel is de aardgasprijs gekoppeld aan de evolutie van de 
internationale olieprijzen. Er is dus vooral sprake van ‘gas-to-fuel’ concurrentie en de 
‘gas-to-gas’ concurrentie is nu nog beperkt tot de ontplooiende spotmarkten. De visies 
omtrent de loskoppeling van de aardgasprijs van de olieprijs zijn uiteenlopend, zowel 
wat de impact als het tijdstip betreft. Een neerwaartse druk op de aardgasprijzen is 
evenwel niet vanzelfsprekend omdat de invoerprijzen grotendeels buiten het 
liberalisatiebeleid van de EU vallen. In een ‘ongewijzigd’ beleidsscenario  op de korte 
termijn lijkt het het meest waarschijnlijk om een constante relatieve aardgasprijs in 
reële termen te veronderstellen omdat: (i) de captieve markt nog een belangrijk 
marktaandeel bestrijkt, (ii) upstream-activiteiten grotendeels buiten het EU-beleid 
vallen, (iii)  de bestaande bevoorradingsportefeuille nog een belangrijke bevoorrading 
voorziet tot 2011 en waarbij de prijs onder meer geïndexeerd is aan de internationale 
aardolieprijzen, (iv) bij optimale prijszetting  de prijs van het belangrijkste substituut 
een bepalende referentie blijft en (v) een ‘agressieve’ prijszetting van één van de 
producenten weinig waarschijnlijk lijkt en omdat er veeleer gewaakt dient te worden 
voor kartelvorming van upstream-ondernemingen. Voor de industrie wordt echter een 
prijsreductie verondersteld maar dit wordt vooral geïnduceerd door de verwachte 
groei van onderbreekbare aardgasleveringen (zie §3.5). 

Constante relatieve aardgasprijzen betekenen dat de kruiselingse prijseffecten beperkt 
blijven en enkel het directe prijseffect van de energieprijsevolutie een rol speelt. De 
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daling van de energie-intensiteit wordt immers verder gezet bij stijgende 
energieprijzen. Deze hypothese betreft de gemiddelde jaarprijs voor aardgas en zegt 
niets over mogelijke prijsfluctuaties binnen het jaar. Er wordt een grotere volatiliteit 
van de aardgasprijs binnen het jaar (seizoenen) verwacht in functie van de relatieve 
schaarste die met name door de buitentemperatuur bepaald wordt. De spotprijzen 
zullen de intra-jaarhandel van aardgas bepalen en hebben invloed op het 
prijsarbitragegedrag van klanten met niet-vaste leveringscontracten. Er wordt 
verondersteld dat de internationale aardolieprijs zich stabiliseert rond de 24 
USD’00/vat Brent (van 23,4 USD’00/vat in 2000 naar 23,8 USD’00/vat in 2005 en 
daarna stabiliseert op 24,0 USD’00/vat tot 2011) (gebaseerd op Federaal Planbureau 
2000, 2001a).  

MMAARRKKTTOOPPEENNSSTTEELLLLIINNGG  EENN  OOVVEERRHHEEIIDDSSBBEELLEEIIDD..  De openstelling van de  aardgasmarkt 
wordt versneld overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 20 juli 2000. Er 
worden geen prijszettingingrepen van de marktregulator verondersteld, noch fiscale 
ingrepen van de overheid bijvoorbeeld in het kader van het milieubeleid, die de 
veronderstelling van constante relatieve aardgasprijzen weerleggen. Wel wordt ter 
illustratie een indicatie gegeven van de gevoeligheid van het referentiescenario ten 
opzichte van een mogelijk Kyoto-scenario. Er wordt  aangenomen dat: (i) het 
investeringsbeleid van de lokale distributiebedrijven verder wordt gestimuleerd ter 
bevordering van de marktpenetratie van aardgas, (ii) de elektriciteitsproductie 
maximaal wordt gerealiseerd door efficiënte stoom- en gasturbines (STEG) en 
warmtekrachtkoppeling op aardgas (WKK), (iii) de marktopenstelling zich vooral 
vertaalt in: (a) een korte termijn terugval van de aardgasprijs voor industriële klanten, 
(b) een groei van niet-vaste leveringscontracten voor industriële klanten en (c) een 
groei van de invoer van elektriciteit als substituut voor een uitbreiding van het eigen 
centralepark  

((BB))  HHUUIISSHHOOUUDDEELLIIJJKKEE  SSEECCTTOORR  

De huishoudelijke sector omvat alle gezinnen in België en wordt uitsluitend 
bevoorraad door de openbare distributie. De aardgasvraag is vooral bestemd voor 
ruimteverwarming (80%). De vraagvooruitzichten zijn genormaliseerd voor het aantal 
graaddagen (verwarmingsdrempel van 16,5°C gemiddelde buitentemperatuur, 
gemiddelde 1966-1995). De vraag wordt gesimuleerd voor (i) verwarming en andere 
doeleinden, (ii) L-gas en H-gas en (iii) per provincie (relatief grote ruimtelijke 
verschillen qua marktpenetratie). 

De belangrijkste hypothesen voor het referentiescenario van de huishoudelijke sector 
zijn: (1) de private consumptie (gezinsinkomen) groeit met 2,5% in 2001, 2,0% per 
jaar in 2002-2003, 1,9% in 2004 en vanaf 2005 met 2,0% per jaar (NBB 2001, 
Federaal Planbureau 2000, 2001a), (2) de evoluties van de marktpenetratiegraden 
(gebaseerd op  externe studie 2001a): (i) in 2001 ligt 75% van de nieuwe en 
gerenoveerde woningen langs het aardgasdistributienet. Dankzij het 
investeringsbeleid van de distributiebedrijven wordt aangenomen dat deze graad 
toeneemt tot 85% in 2011, (ii) 85% van de nieuwe woningen gelegen langs het net 
sluit zich aan. Deze graad van aansluiting neemt toe tot 90% in 2011, (iii) 60% van de 
woningen op stookolie en gelegen langs het net,  stapt over op aardgas bij renovatie 
en sluit zich bijgevolg aan op het net. Deze conversiegraad neemt toe tot 66% in 
2011, (iv) 95% van de nieuw aangesloten woningen gebruikt aardgas (tevens) voor 
ruimteverwarming. Deze graad neemt toe tot 98% in 2011. 
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Op basis van het referentiescenario worden de vooruitzichten van de huishoudelijke 
aardgasvraag samengevat in Tabel 1. Het aantal huishoudelijke aardgasklanten neemt 
toe van 2.461.280 in 2001 tot 2.963.616 in 2011 (jaarlijkse groei van 1,9%). De 
huishoudelijke aardgasvraag groeit met 23% in de periode 2001-2011 (een gemiddeld 
jaarlijkse groei van 2,1%). 

Tabel 1. Vooruitzichten van de huishoudelijke aardgasvraag 2001-2011. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
H-gas* 2.102 2.146 2.189 2.235 2.280 2.329 2.377 2.428 2.478 2.532 2.587 
L-gas* 2.637 2.689 2.744 2.801 2.861 2.918 2.980 3.043 3.110 3.175 3.242 
106Nm³ 4.739 4.835 4.934 5.035 5.140 5.247 5.358 5.471 5.587 5.706 5.828 
TWh 50,207 51,226 52,274 53,351 54,458 55,595 56,763 57,962 59,194 60,459 61,753 
Index 100 102,0 104,1 106,3 108,5 110,7 113,1 115,5 117,9 120,4 123,0 
Groei  2,03% 2,05% 2,06% 2,07% 2,09% 2,11% 2,11% 2,13% 2,14% 2,14% 
*in 106 Nm³ (H-gas: 11,630 kWh/Nm³ en L-gas: 9,769 kWh/Nm³) 

In Figuur 3 worden twee kaarten voorgesteld die een beeld geven van de penetratie 
van het distributienet. In de bovenste kaart is het blauwe gebied het gebied waar de 
distributienetten voor L-gas gelegen zijn, in het oranje gebied zijn de distributienetten 
voor H-gas gelegen en wit is het ‘witte’ gebied waar (nog) geen distributienetten 
gelegen zijn. Als een gemeente aardgasdistributie heeft, betekent dit evenwel niet 
noodzakelijk dat alle gezinnen kunnen worden aangesloten. We zien dat in termen 
van km² het grootste gedeelte van Wallonië niet over een distributienet beschikt 
terwijl er nagenoeg in heel Vlaanderen distributienetten gelegen zijn. De onderste 
kaart kleurt het witte gebied volgens bevolkingsdichtheid. Het is uiteraard beperkt 
economisch rendabel om het distributienet te ontwikkelen in gebieden met een lage 
bevolkingsdichtheid. Dit verklaart onmiddellijk het weergegeven beeld voor België. 
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Figuur 3. De witte gebieden in België. (bron: externe studie 2001a)  
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((CC))  TTEERRTTIIAAIIRREE  SSEECCTTOORR   

De tertiaire sector omvat de commerciële en dienstensector en wordt bevoorraad door 
de openbare distributie. Naar analogie met de huishoudelijke sector is aardgas vooral 
bestemd voor ruimteverwarming (winkelcentra, ziekenhuizen, scholen, 
administratieve gebouwen, …). Ook voor deze sector wordt de aardgasvraag 
gezuiverd voor weerschommelingen.  

De belangrijkste hypothese voor het referentiescenario van de tertiaire sector betreft 
de groei van de economische activiteit: 2,4% per jaar in de periode 2001-2004,  2,0% 
in de periode 2005-2010 en 1,7% in 2011 (gebaseerd op NBB 2001, Federaal 
Planbureau 2000, 2001a).  

Op basis van het referentiescenario worden de vooruitzichten van de tertiaire 
aardgasvraag samengevat in Tabel 2. Het aantal tertiaire aardgasklanten neemt toe 
van 93.238 in 2001 tot 107.811 in 2011 (jaarlijkse groei van 1,46%). De tertiaire 
aardgasvraag groeit met 17,1% in de periode 2001-2011 (een gemiddeld jaarlijkse 
groei van 1,6%). 

Tabel 2. Vooruitzichten van de tertiaire aardgasvraag 2001-2011. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
H-gas* 950 974 996 1.018 1.034 1.050 1.065 1.079 1.092 1.104 1.113 
L-gas* 1.192 1.220 1.248 1.275 1.297 1.316 1.335 1.353 1.370 1.385 1.394 
106Nm³ 2.141 2.193 2.244 2.293 2.331 2.350 2.400 2.432 2.462 2.489 2.507 
TWh 22,687 23,237 23,773 24,294 24,694 25,074 25,433 25,769 26,083 26,373 26,557 
Index 100 102,4 104,8 107,1 108,8 110,5 112,1 113,6 115,0 116,3 117,1 
Groei  2,42% 2,31% 2,19% 1,65% 1,54% 1,43% 1,32% 1,22% 1,11% 0,70% 
* in 106 Nm³ (H-gas: 11,630 kWh/Nm³ en L-gas: 9,769 kWh/Nm³) 

((DD))  IINNDDUUSSTTRRIIEE    

De industrie omvat alle sectoren die zowel via het openbare distributienet als via het 
vervoersnet bevoorraad worden. Het industrieel aardgasverbruik omvat ook de 
aardgasvraag als grondstof voor de chemische industrie (bijvoorbeeld 
ammoniakproductie) maar omvat niet het aardgasverbruik voor de zelfproducenten 
van elektriciteit omdat dit gedeelte gezamenlijk met de elektriciteitssector wordt 
behandeld. In tegenstelling tot de huishoudelijke en tertiaire sector is de directe 
correlatie tussen het aardgasverbruik en de weersomstandigheden verwaarloosbaar 
gezien de fysieke productie de vraagevolutie domineert. Voor deze sector wordt 
bijgevolg geen temperatuurnormalisatie doorgevoerd. 

Industriële sectoren verschillen sterk qua energie-intensiteit van het productieproces 
waardoor de gevoeligheid voor energieprijzen en conjunctuurschommelingen sterk 
verschillend zijn. De vraagsimulatie maakt daarom onderscheid tussen zes 
industrietakken met elk een eigen specifiek aardgasverbruikstructuur: (1) ijzer- en 
staalindustrie, (2) non-ferro industrie (koper, aluminium, lood), (3) chemie: 
energetisch aardgasverbruik, (4) chemie: niet-energetisch aardgasverbruik (aardgas 
als grondstof), (5) bouwmaterialen en (6) andere (vnl. voedings- en papierindustrie). 

De belangrijkste hypothese voor het referentiescenario van de industrie is de 
veronderstelde relatieve prijsreductie voor de in aanmerking komende industrie, 
zijnde 5% in 2003, 5% in 2006 en 5% in 2010. Deze prijsreductie wordt niet enkel 
verondersteld door een groeiende ‘gas-to-gas’ concurrentie maar tevens door de 
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verwachting dat er meer onderbreekbare aardgasleveringscontracten zullen worden 
aangegaan door de groeiende spothandel (zie §3.5).  

Op basis van het referentiescenario worden de vooruitzichten van de industriële 
aardgasvraag samengevat in Tabel 3. De industriële aardgasvraag groeit met 24,3% in 
de periode 2001-2011 (een gemiddeld jaarlijkse groei van 2,2%). Deze netto toename 
wordt gerealiseerd door een groei in de chemie (energetisch en niet-energetisch), in de 
sector van de bouwmaterialen (belang ceramische industrie) en in de andere (o.a. 
voedingsindustrie, met name de suikerraffinage). De aardgasvraag in de ferro en non-
ferro industrie stagneert tot 2006 met een daaropvolgende terugval hetgeen verklaard 
wordt door (i) de conjunctuurvoorspelling voor deze industrie in België (voor deze 
industriële sector werd volgende jaarlijkse groei verondersteld: 1,6% in de periode 
2001-2005 en 0,5% in de periode 2006-2011 (gebaseerd op Federaal Planbureau 
2000, 2001a)), (ii) de afname van de energie-intensiteit (resultaat van het gebruikte 
simulatiemodel) en (iii) een voorkeur voor ovens op elektriciteit (informatie van de 
federatie van de staalindustrie). 

Tabel 3. Vooruitzichten van de industriële aardgasvraag 2001-2011. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
H-gas* 4.561 4.667 4.816 4.929 5.047 5.168 5.250 5.334 5.420 5.552 5.655 
L-gas* 1.412 1.446 1.494 1.531 1.567 1.609 1.635 1.662 1.690 1.737 1.772 
106Nm³ 5.972 6.112 6.311 6.460 6.614 6.777 6.885 6.996 7.110 7.289 7.428 
TWh 66,833 68,395 70,612 72,282 74,002 75,823 77,031 78,270 79,541 81,537 83,086 
Index 100 102,3 105,7 108,2 110,7 113,5 115,3 117,1 119,0 122,0 124,3 
Groei  2,34% 3,24% 2,36% 2,38% 2,46% 1,59% 1,62% 1,62% 2,51% 1,90% 
* in 106 Nm³ (H-gas: 11,630 kWh/Nm³ en L-gas: 9,769 kWh/Nm³) 

((EE))  EELLEEKKTTRRIICCIITTEEIITTSSPPRROODDUUCCTTIIEE    

De aardgasvraag voor elektriciteitsproductie omvat de volledige aardgasvraag die 
wordt aangewend voor de opwekking van elektriciteit - al dan niet gekoppeld met 
warmteproductie - en ook de zelfproductie van de industrie. 

Er worden vier typen van elektriciteitsproductie-installaties onderscheiden met een 
verschillend rendement en een verschillende belastingcurve: (i) de  stoom – en 
gasturbines met hoog rendement (STEG), (ii) de multi-fuel turbines (omvat tevens de 
klassieke gasturbines), de turbojets (voor piekbelasting) en de 
warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK) (BCEO 1995, ESAP 2001). 

De belangrijkste hypotheses voor het referentiescenario van de elektriciteitssector 
zijn: (1) een gemiddelde jaarlijkse groei van de Belgische elektriciteitsvraag met 1,8% 
in de periode 2001-2011 (gebaseerd op Commissie Ampère 2000) waardoor de 
Belgische eindvraag naar elektriciteit groeit van 82,09 TWh in 2001 naar 98,12 TWh 
in 2011, (2) een toename van de netto invoer van 4 TWh in 2001 naar 8,02 TWh in 
2011, (3) 90% van de vervangingsinvesteringen wordt ingevuld door aardgascentrales 
en 90% van de bijkomende elektriciteitsvraag wordt geproduceerd via aardgas. 

Op basis van het referentiescenario worden de vooruitzichten van de aardgasvraag  
voor elektriciteitsproductie samengevat in Tabel 4. De simulatie geeft aan dat 
minstens 800 MWe bijkomend geïnstalleerd vermogen op aardgas noodzakelijk is 
tegen 2011. De aardgasvraag voor elektriciteitsproductie groeit van 58,183 TWh in 
2001 tot 80,431 TWh in 2011 (een groei van 28,2% ofwel 3,3% per jaar).  
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Tabel 4. Vooruitzichten van de aardgasvraag voor elektriciteitsproductie 2001-
2011. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
H-gas* 4.345 4.669 5.000 5.296 5.589 5.766 6.082 6.286 6.308 6.195 6.917 
L-gas* 783 816 784 784 833 833 833 833 832 832 832 
106Nm³ 5.128 5.485 5.784 6.080 6.422 6.599 6.915 7.119 7.140 7.027 7.748 
TWh 58,183 62,275 65,803 69,244 73,129 75,189 78,862 81,235 81,490 80,173 80,431 
Index 100 107,0 113,1 119,0 125,7 129,2 135,5 139,6 140,1 137,8 138,2 
Groei  7,03% 5,67% 5,23% 5,61% 2,82% 4,89% 3,01% 0,31% -1,62% 0,32% 
* in 106 Nm³ (H-gas: 11,630 kWh/Nm³ en L-gas: 9,769 kWh/Nm³) 

((FF))  TTOOTTAALLEE  BBIINNNNEENNLLAANNDDSSEE  AAAARRDDGGAASSVVRRAAAAGG    

Tabel 5 geeft de vooruitzichten van de aardgasvraag in België voor de periode 2001-
2011 zoals hierboven besproken. De vooruitzichten van de binnenlandse aardgasvraag 
voor de periode 2001-2011  tonen een groei van 27,2% aan ofwel een gemiddeld 
jaarlijkse groei van 2,44%. Dit zijn ex ante vragen (incl. onderbreekbare volumes) die 
genormaliseerd zijn voor weersomstandigheden op basis van het gemiddeld aantal 
graaddagen 1965-1995 (verwarmingsdrempel van 16,5°C gemiddelde 
buitentemperatuur) en die het resultaat zijn van het besproken referentiescenario. 

Tabel 5. Vooruitzichten van de binnenlandse aardgasvraag 2001-2011. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
H-gas* 11.958 12.455 13.001 13.477 13.950 14.297 14.774 15.127 15.298 15.383 16.271 
L-gas* 6.024 6.171 6.270 6.391 6.558 6.676 6.783 6.891 7.002 7.129 7.240 
106Nm³ 17.992 18.626 19.271 19.868 20.508 20.973 21.557 22.018 22.300 22.512 23.511 
TWh 197,911 205,132 212,462 219,170 226,283 231,681 238,089 243,236 246,308 248,542 251,827 
Index 100 103,6 107,4 110,7 114,3 117,1 120,3 122,9 124,5 125,6 127,2 
Groei  3,65% 3,57% 3,16% 3,25% 2,39% 2,77% 2,16% 1,26% 0,91% 1,32% 

* in 106 Nm³ (H-gas: 11,630 kWh/Nm³ en L-gas: 9,769 kWh/Nm³) 

In 2011 wordt er 251,827 TWh aardgas verbruikt hetgeen overeenkomt met 23,511 
miljard Nm³. Uit de groeicijfers van de aardgasvraag maken we op dat er een continue 
toename van de aardgasvraag is, maar dat de groei van gemiddeld 3,2% in de periode 
tot 2006 afneemt tot een jaarlijkse groei van 1,7% tot 2011. Deze stagnerende trend 
heeft te maken met: (i) de voorspelde conjunctuur, (ii) de groeiende maturiteit van het 
distributienet, (iii) de dalende energie-intensiteit van het Belgisch industrieel 
productiesysteem en (iv) de conversie naar STEG-centrales die zich vooral voordoet 
vòòr 2006. In het algemeen mogen we stellen dat de Belgische aardgashuishouding 
een grote mate van maturiteit bereikt in de komende  tien jaar. Deze evolutie geeft een 
indicatie dat na 2011 de vraag naar aardgas nog vooral bepaald zal worden door de 
verbruiksintensiteit en dat volume-effecten (bijvoorbeeld via conversie) steeds kleiner 
worden, hetgeen groeivoeten van circa 1,5% kan betekenen in lijn met de groei van 
het bbp.  
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Figuur 4. Vooruitzichten van de jaarvraag naar aardgas in België 2001-2011. 

60

70

80

90

100

110

120

130

140

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

index 100 104 107 111 114 117 120 123 125 126 127

groei 3,65 3,57 3,16 3,25 2,39 2,77 2,16 1,26 0,91 1,32

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 

In Figuur 5 wordt de verdeling van de binnenlandse aardgasvraag over de sectoren 
weergegeven. We zien dat het aandeel van het aardgasverbruik voor de 
elektriciteitsproductie in het totaal binnenlands verbruik groeit van 29% in 2001 tot 
32% in 2011. Het verbruiksaandeel van de andere sectoren wordt lichtjes 
teruggedrongen tot 24,5% voor de huishoudelijke sector, 10,5% voor de tertiaire 
sector en 33,0% voor de industrie in 2011. 

Figuur 5. De sectoriele vraagvooruitzichten 2001-2011. 
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((GG))  IIMMPPAACCTT  VVAANN  HHEETT  KKYYOOTTOO--AAKKKKOOOORRDD    

Het Kyoto-akkoord stelt als doelstelling voor België het terugdringen van de uitstoot 
van de broeikasgassen met 7,5% in de periode 2008-2012 in vergelijking met het 
niveau in 1999. Voor het broeikasgas CO2, kan dit akkoord vertaald worden in een 
doelstelling om de CO2-emissies met 6,8% terug te dringen tegen 2011 (Federaal 
Planbureau 2001a).  Om de invloed van het Kyoto-akkoord inzake CO2-emissies voor 
België  op het hier besproken referentiescenario te simuleren, dient men over een 
energiemodel te beschikken. Een aardgasmodel laat immers niet tot om kruiselingse 
effecten tussen de verschillende energiedragers te modelleren. Daarom werd ervoor 
geopteerd om de impactratio’s van de Kyoto-simulaties van het Federaal Planbureau 
te gebruiken (Federaal Planbureau 2001a). Praktisch gezien wordt het Kyoto-akkoord 
vertaald in een koolstofbelasting op energie die correspondeert met een marginale 
CO2-emissiereductiekost om  de voorziene doelstelling te bereiken. Tabel 6 geeft een 
indicatie van het effect van het Kyoto-akkoord op de vraagvooruitzichten van aardgas 
voor 2011 volgens het besproken referentiescenario. 

Tabel 6. Impact van een Kyoto-scenario op het referentiescenario voor het jaar 
2011 (in TWh). 

 referentiescenario Kyoto-scenario % verschil 
Residentieel 61,753 51,873 -16% 
Tertiair 26,557 20,980 -21% 
Industrie 83,086 78,932 -5% 
Elektriciteit 80,431 61,932 -23% 
Totaal 251,820 213,717 -15% 
 

Uit Tabel 6 blijkt dat de totale aardgasvraag met 15% dient te dalen opdat de Kyoto-
doelstelling wordt gehaald. Dit is een sterke reductie  gelet op het feit dat het kost-
effectief is om eerst sterk koolstofhoudende energiedragers te substitueren door het 
relatief milieuvriendelijke aardgas vooraleer de totale energievraag te doen dalen. We 
zien evenwel dat het Kyoto-akkoord zo’n zware inspanningen vereist qua 
energiebesparing dat zelfs de vraag naar aardgas dient af te nemen. Er dient worden 
opgemerkt dat de terugdringing van de aardgasvraag met 23% voor 
elektriciteitsproductie relatief hoog is ingeschat gezien de vraag naar elektriciteit zou 
afnemen met 6,7% in een Kyoto-scenario (Federaal Planbureau 2001a).  Dit wordt 
onder meer verklaard door relatief optimistische hypothesen van het Federaal 
Planbureau betreffende zowel het potentieel als het rendement van hernieuwbare 
energie, namelijk windenergie en biomassa, voor elektriciteitsopwekking. 

((HH))  BBEENNCCHHMMAARRKKIINNGG  VVAANN  VVRRAAAAGGVVOOOORRUUIITTZZIICCHHTTEENN   

In Tabel 7 worden de vraagvooruitzichten van de CREG vergeleken met de 
vraagprognoses van Distrigas en het Federaal Planbureau voor het jaar 2010. Iedere 
analyse beoogt een coherente prognose op basis van geselecteerde hypothesen. 
Daarom dienen de divergerende vooruitzichten niet als absolute verschillen te worden 
geïnterpreteerd maar teruggebracht te worden tot de onderliggende basishypothesen. 
De CREG gebruikt een technisch-econometrisch aardgasmodel (vooral significant 
voor korte termijn prognoses), Distrigas baseert zich op kennis van haar 
klantenportefeuille (gekende contracten, vooral significante analyses op klantniveau 
maar beperkt voor algemene marktanalyses) en het Federaal Planbureau hanteert een 
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optimaliserend energiemodel  ‘PRIMES’ (minimalisatie van de energiekosten, vooral 
significant voor de analyse van langere termijntendensen voor het volledige 
energiesysteem).  

Tabel 7. Vergelijking van aardgasvraagprognoses voor België in 2010 (in TWh). 

 Totaal huishoudelijk tertiair industrie elektriciteit 
CREG 248,542 60,459 26,373 81,537 80,173 
Distrigas 203,806 83,444 75,555 44,806 
Planbureau 264,393 55,324 27,570 75,956 105,543 
Bronnen: Distrigas (2001), Federaal Planbureau (2001a). 

De vooruitzichten van de aardgasvraag voor de huishoudelijke en tertiaire sector van 
de CREG sluiten nauw aan bij de prognose van Distrigas, respectievelijk 86,832 TWh 
en 83,444 TWh in 2010. Het Federaal Planbureau geeft een vooruitzicht van 82,894 
TWh. De relatief hoge inschatting van de CREG wordt verklaard door een positieve 
tendens qua marktpenetratie van het distributienet en de groei van de nieuwbouw en 
de renovatie. We dienen rekening te houden dat het detailniveau, bijvoorbeeld de 
verdere marktpenetratie van het net, eerder beperkt is gemodelleerd in het model 
PRIMES. Naast andere verschillen in de benaderingen, dient ment ook rekening te 
houden met verschillen in temperatuurnormalisatie van de vraag. 

Voor de industrie zet de CREG een relatief hoog cijfer voorop: 81, 537 TWh 
tegenover 75,555 van Distrigas en 75,956 van het Federaal Planbureau. De CREG 
modelleert expliciet een verlaging van de relatieve industriële aardgasprijs ten 
gevolge van de marktopenstelling waardoor een verdere aardgaspenetratie wordt 
aangemoedigd. Distrigas baseert zich vooral op huidige vraagpatronen. De prognose 
van het Federaal Planbureau benadert de vooruitzichten van Distrigas. Het Federaal 
Planbureau simuleert evenwel een sterke groei van WKK-installaties waardoor de 
aardgasvraag voor enkel warmteproductie wordt gesubstitueerd door  aardgasvraag 
voor WKK en bijgevolg volgens conventie in de rubriek ‘elektriciteitsproductie’ 
wordt geplaatst. Dit verklaart mede de relatief hoge prognoses van het Federaal 
Planbureau voor de elektriciteitssector. 

Er zijn relatief sterke verschillen in de prognose van de aardgasvraag voor 
elektriciteitsproductie. Deze verschillen zijn hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat (i) 
Distrigas bekijkt enkel gekende contracten met de centrales en (ii) het Federaal 
Planbureau neemt aan dat de netto invoer van elektriciteit afneemt tot 2,4 TWh terwijl 
de CREG een groei veronderstelt tot 8,02 TWh, (iii) het Federaal Planbureau 
veronderstelt een sterke groei van WKK. 

((II))  EEUURROOPPEESSEE  AAAARRDDGGAASSMMAARRKKTT    

In Figuur 6 wordt een beeld gegeven van het aardgasverbruik in de EU in 2000 en 
2010. Het Europees aardgasverbruik groeide van 262 miljard Nm³ in 1990 tot 383 
miljard Nm³ in 2000 (een groei van 46,2% ofwel een jaarlijkse groei van 3,9%). De 
Europese aardgasmarkt wordt momenteel gedomineerd door het Verenigd Koninkrijk, 
Duitsland en Italië die gezamenlijk 250 miljard Nm³ aardgas verbruiken ofwel 65% 
van de consumptie in de EU. Frankrijk en de Benelux vertegenwoordigen 26% van 
het totale aardgasverbruik en de rest van de EU 9%. Prognoses geven aan dat de 
aardgasvraag in de EU groeit tot 500 miljard Nm³ in 2010 (een groei van 30,5% ofwel 
2,7% per jaar in de periode 2000-2010). 
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Figuur 6. De Europese aardgasvraag in 2000 en 2010 (in 109 Nm³)*. 
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*cursief = prognose 2010; Bronnen: voor 2000  Eurogas (2001) (nota: gas @ 10,8 kWh/Nm³) en 
prognoses  externe studie (2001b) 

3.3  Seizoenvragen 
De aardgasvraag kent een typisch seizoensgebonden verloop: een piekperiode tijdens 
de wintermaanden en een dalperiode in de zomer. Dit wordt vooral verklaard door de 
sterke negatieve correlatie met de buitentemperatuur van de aardgasvraag, maar ook 
door de industriële activiteiten die in de zomermaanden lager liggen. De analyse van 
de seizoenvragen geeft een indicatie van de noden aan opslagcapaciteiten. Met de 
huidige bevoorradingsportefeuille dient de seizoenbalancering van de H-aardgasvraag 
quasi volledig te gebeuren via opslagfaciliteiten aangezien de instroom van H-gas 
relatief constant is over het jaar. Dit geldt niet voor L-gas aangezien de leveringen van 
Gasunie in sterke mate de seizoenvragen kan volgen. Het is belangrijk te onderstrepen 
dat bij de dimensionering van de vervoerscapaciteiten vooral de piekvragen - en dan 
nog wel de extreme piekvragen - van belang zijn.  Het investeren in 
vervoerscapaciteiten (incl. opslag) om de meest extreme aardgasvragen te dekken 
heeft een kleine baten-kostenratio omdat extremiteiten zich per definitie zelden 
voordoen. Het valt moeilijk te verantwoorden om te investeren in bijkomende 
capaciteit om fenomenen die zich bijvoorbeeld éénmaal  om de 100 jaar voordoen op 
te vangen. De simulatie van de extreme seizoenvragen is hier gebaseerd op de huidige 
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criteria die gehanteerd worden maar die evenwel geen strikt wettelijk kader kennen 
(zie §4.6). De huidige vervoers- en leveringscapaciteiten inzake seizoenbalancering 
zijn gedimensioneerd op basis van een vraagscenario voor extreme temperaturen zoals 
gedurende de winter van het jaar 1962-63 en in de veronderstelling dat geen enkele 
levering onderbroken wordt  behalve in de elektriciteitssector. Meteorologisch doet 
een dergelijke strenge winter zich  éénmaal om de 95 jaar voor.  Voor de toekomst 
beveelt dit indicatief plan nieuwe criteria aan (zie §4.6, §5.4). 

Om de maandvragen naar aardgas te bepalen wordt voor de huishoudelijke en tertiaire 
sector vertrokken van de spreiding van het aantal graaddagen over het jaar. Hiervoor 
worden, zoals bij de scenariovooruitzichten van de jaarvragen, de graaddagen (GRD) 
genomen gedefinieerd met een verwarmingsdrempel van 16,5°C buitentemperatuur.  

Om de seizoenvragen naar aardgas van de industrie en de elektriciteitssector te 
kennen wordt een meest waarschijnlijkheidsverdeling van de vraag geschat op basis 
van geobserveerde verbruikspatronen. De winter wordt gedefinieerd over de 6 
maanden november-april. 

In Tabel 8 wordt het gemiddeld aandeel van de seizoenvragen in de totale jaarvraag 
weergegeven per sector die verkregen werd via de besproken benadering. Tabel 8 
toont aan dat het vooral de huishoudelijke sector is die een wintervraag kent, 81% van 
de jaarvraag wordt verbruikt in de winter. De gemiddeld Belgische wintervraag 
bedraagt 64% van de jaarvraag. Naarmate de groei van de aardgasvraag zich situeert 
in sectoren met een lagere seizoengevoeligheid zoals de industrie en de 
elektriciteitssector, is er relatief minder nood aan seizoenbalancering. 

Tabel 8. Gemiddeld aandeel van de winter- en zomervraag in de jaarvraag per 
sector. 

 huishoudelijk tertiair industrie elektriciteit totaal 
Winter 81% 76% 52% 54% 64% 
Zomer 19% 24% 48% 46% 36% 
 
Op basis van de sectoriele seizoenvragen wordt de binnenlandse seizoenvraag 
samengesteld. In Tabel 9 wordt de binnenlandse seizoenvraag in 2001, 2006 en 2011 
voorgesteld in de veronderstelling dat de  weersomstandigheden ‘normaal’ zijn (GRD 
= 2.489). 

Tabel 9. Binnenlandse seizoenvraag voor een normaal jaar in 2001, 2006 en 2011. 

  2001 2006 2011 
  Winter zomer totaal winter zomer totaal winter zomer totaal 
Hgas TWh 87,356 51,705 139,061 103,733 62,730 166,463 113,025 68,071 181,096
 109Nm³ 7,511 4,446 11,957 8,919 5,394 14,313 9,718 5,853 15,571 
Lgas TWh 36,969 21,881 58,850 40,468 24,472 64,940 44,144 26,586 70,730 
 109Nm³ 3,784 2,240 6,024 4,142 2,505 6,647 4,519 2,721 7,240 
totaal TWh 124,324 73,586 197,910 144,374 87,306 231,680 157,169 94,658 251,927
 109Nm³ 11,295 6,686 17,981 13,061 7,899 20,960 14,237 8,574 22,811 
 
Het verschil tussen winter- en zomervraag naar H-gas bedraagt 3,865 miljard Nm³ en 
geeft de marge aan waarbinnen het aanbod gemoduleerd dient te worden via de 
flexibiliteit van de upstream-leveringscontracten, marktflexibiliteit (korte termijn 
transacties) en opslag: fysiek en virtueel en al dan niet in het binnenland (zie §4.5). 
Voor L-gas bedraagt het seizoenverschil 1,798 miljard Nm³ maar is er geen nood aan 
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fysieke opslag in België omdat het bevoorradingscontract met Gasunie tevens 
voorziet in het aanbod van flexibiliteit. 

In Tabel 10 wordt de binnenlandse seizoenvraag in 2001, 2006 en 2011 voorgesteld 
in de veronderstelling van ‘extreme’ weersomstandigheden (GRD = 3.040) waarbij 
geen leveringen worden onderbroken. 

Tabel 10. Binnenlandse seizoenvraag voor een extreem jaar in 2001, 2006 en 
2011. 
  2001 2006 2011 
  Winter zomer totaal winter zomer totaal winter zomer Totaal 
Hgas TWh 95,469 51,603 147,072 112,770 62,518 175,288 122,890 67,836 190,726
 109Nm³ 8,209 4,437 12,646 9,696 5,376 15,072 10,567 5,833 16,399 
Lgas TWh 43,684 23,612 67,296 47,754 26,474 74,228 52,105 28,762 80,866 
 109Nm³ 4,472 2,417 6,889 4,888 2,710 7,598 5,334 2,944 8,278 
totaal TWh 139,153 75,215 214,368 160,702 89,091 249,793 174,995 96,598 271,593
 109Nm³ 12,681 6,854 19,535 14,584 8,086 22,670 15,901 8,777 24,677 
 
Bij een extreme winter (zoals de winter van 1962/63) neemt het verschil in winter- en 
zomervraag naar H-gas toe tot 4,734 TWh (+22,5% ten opzichte van normaal). Voor 
L-gas neemt het verschil toe tot 2,390 TWh (+32,9% ten opzichte van normaal). Het 
zijn de extreme waarden die gehanteerd dienen te worden bij het bepalen van het 
aanbod van seizoenbalancering. 

3.4  Piekvragen 

De aardgasvraag kent ook een typisch patroon gedurende de week (weekend versus 
werkdag) en gedurende 24 uur (dag versus nacht). Het zijn vooral de extreme 
piekdagvragen die van belang zijn voor de evaluatie van de debieten die de 
vervoersinfrastructuur dienen toe te laten. Kennis van de piekuurvragen wordt minder 
belangrijk naarmate de ‘line pack’ voor dag- en nachtbalancering voldoende groot is. 
Naar analogie met de extreme seizoenvragen worden ook hier piekdagvragen en  
–uurvragen gedefinieerd in functie van extreme weersomstandigheden. 

De piekdag wordt gedefinieerd als een dag met 26,5 GRD. Op basis van deze extreme 
graaddagen wordt de additionele aardgasvraag gesimuleerd voor de huishoudelijke en 
tertiaire sector. Voor de industrie en de elektriciteitssector worden piekvragen 
afgeleid uit geschatte meest waarschijnlijkheidsverdelingen van het vraagpatroon. De 
geschatte verbruikpatronen geven aan dat de piekvraag van de huishoudelijke en 
tertiaire sector zich het meest waarschijnlijk voordoet in januari, terwijl voor de 
industrie november het meest waarschijnlijk is en voor elektriciteitsproductie februari. 
Er wordt gekozen om de corresponderende piekvragen voor de maand januari te 
hanteren voor de bepaling van de nationale piekvraag. De combinatie van de 
sectoriële piekvragen die gelden voor de maand januari leidt namelijk tot de hoogste 
algemene piekvraag. 

In Tabel 11 worden de ex ante piekvragen voorgesteld die verkregen worden met de 
beschreven benadering, zonder rekening te houden met eventueel onderbreekbare 
vragen.  
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Tabel 11. Binnenlandse extreme piekdagvraag en piekuurvraag in 2001, 2006 en 
2011. 
  2001 2006 2011 
  piekdag piekuur piekdag piekuur piekdag piekuur 
H-gas GWh 765,600 39,881 889,521 46,424 969,571 50,595 
 103Nm³ 65.830 3.429 76.785 3.992 83.368 4.350 
L-gas GWh 483,849 24,533 534,340 27,093 583,759 29,596 
 103Nm³     49.528 2.511 54.697 2.773 59.755 3.030 
Totaal GWh 1.249,440 64,414 1.425,000 73,579 1.553,333 80,191 
 103Nm³ 115.358 5.940 131.182 6.765 143.123 7.380 

 
3.5  Flexibiliteit van de aardgasvraag 

De aardgasvraag van de gezinnen en de klanten uit de tertiaire sector is weinig 
flexibel en vereist bijgevolg een bepaalde graad van leveringszekerheid. Deze sterke 
afhankelijkheid heeft alles te maken met de vaststelling dat: (i) aardgas wordt 
aangewend om tegemoet te komen aan een basisbehoefte namelijk ruimteverwarming 
en (ii) gezinnen en tertiaire klanten investeren in één type van uitrusting en bijgevolg 
niet bij machte zijn om op korte termijn over te schakelen naar een andere 
energiedrager. Bovendien ligt het verloop van het aardgasverbruik quasi buiten de 
controle van de klant aangezien het vooral de weersomstandigheden zijn die het 
verbruik bepalen.  

De industriële aardgasvraag en de aardgasvraag voor elektriciteitsproductie hebben 
wel een graad van flexibiliteit. Bij de industrie kunnen de leveringsdebieten worden 
beheerst in functie van: (i) het activiteitenverloop van de onderneming 
(onderhoudswerken, vakantieperioden, …) en (ii) de beschikking over ‘multi-fuel’ 
installaties. Beschikken over installaties die op meerdere energiedragers functioneren 
is vaak het resultaat van een dubbel risicobeheer: 

(i) indien de aardgaslevering wordt onderbroken (overmacht of contractueel) kan 
worden overgeschakeld op een andere brandstof (vaak zware stookolie) en 
kunnen de productieactiviteiten geheel of gedeeltelijk worden verder gezet; 

(ii) in functie van de relatieve prijzen kan de goedkoopste brandstof worden 
gekozen. De openstelling van de markt geeft zelfs de mogelijkheid om het 
scala van prijsarbitrageoperaties uit te breiden: industriëlen kunnen hun 
gecontracteerd aardgas doorverkopen (vroeger enkel onderbreken), 
bijvoorbeeld op de spotmarkt, en kunnen zelf zware stookolie verbruiken. 
Deze extra dimensie verkleint dus de terugverdientijd van dergelijke multi-
fuel installaties. Bijgevolg kan men verwachten dat deze investeringen worden 
aangemoedigd door het vrije marktsysteem. Dit is een positieve tendens omdat 
de economie op die manier relatief minder gevoelig wordt voor plotse 
aardgastekorten. 

Bij de elektriciteitsproductie gelden analoge praktijken. Het is gekend dat 
steenkoolcentrales maximaal werden ingezet.  

Deze beperktere aardgasafhankelijkheid van bepaalde grote verbruikers vertaalt zich 
in het aangaan van onderbreekbare leveringscontracten. Hier kan men twee typen van 
contracten onderscheiden: 

(i) aardgasleveringen die op vraag van de netwerkoperator worden onderbroken 
tijdens momenten van dreigende overbelasting van het vervoersysteem. Dit 
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kan zich voordoen tijdens extreem koude perioden waarbij het vervoersnet 
verzadigd raakt. 

(ii) aardgasleveringen die op vraag van de klant worden onderbroken. In dit geval 
bedingt de klant om bepaalde gecontracteerde volumes te onderbreken omdat 
het bijvoorbeeld winstgevend is over te schakelen op tijdelijk goedkopere 
alternatieve energiedragers. 

Onderbreekbare leveringscontracten bieden de leveringsonderneming de mogelijkheid 
om contracten voor ‘virtuele’ opslagcapaciteit aan te bieden. In tijden van extreme 
piekvragen kan zowel beroep worden gedaan op onderbreekbare 
leveringsvergunningen als op ondergronds opgeslagen aardgas – of beide - om de 
aardgasvraag van vaste klanten te voldoen (zie §4.5). Virtuele aardgasopslag via een 
portefeuille van onderbreekbare leveringscontracten kan een kosteffectief alternatief 
bieden voor ondergrondse opslag, zeker voor België waar de geologische 
mogelijkheden beperkt zijn voor ondergrondse opslag (zie §5.5). Daarnaast kunnen 
transitstromen tevens bijdragen tot de creatie van een virtuele aardgasbuffer in de 
mate dat er swapmogelijkheden zijn met de transitklanten. Hierna wordt de 
flexibiliteit van de aardgasvraag voor de industrie en de elektriciteitssector verder 
besproken. 

((AA))  IINNDDUUSSTTRRIIEE  

Op basis van een marktstudie die peilt naar de huidige en toekomstige vraag naar 
onderbreekbare leveringscontracten bij industriële aardgasklanten wordt de 
flexibiliteit van de industriële aardgasvraag in kaart gebracht (CREG 2001c). Uit de 
analyse blijkt dat 52% van de industriële aardgasklanten over een vast 
leveringscontract beschikt, 21% beschikt over een niet-vast leveringscontract en 27% 
van de industriële aardgasklanten heeft zowel een vast als een niet-vast 
leveringscontract. Binnen de groep van de onderbreekbare leveringscontracten kan 
76% worden onderbroken op vraag van de vervoersonderneming (beheer van het 
vervoersysteem tijdens piekbelastingen) en 24% op vraag van het bedrijf zelf 
(prijsarbitrage). Bij 62% van de industriële aardgasklanten met een onderbreekbaar 
leveringscontract kan er beroep gedaan worden op een alternatieve energietechniek en 
kan men bijgevolg relatief eenvoudig overschakelen op een andere energiedrager. We 
zien dat in 44% van de gevallen werd geïnvesteerd in een alternatieve energietechniek 
uitsluitend om zich in te dekken tegen het onderbrekingsrisico en in 56% van de 
gevallen werd deze investering gedaan om te kunnen inspelen op opportuniteiten van 
prijsarbitrage.  

Om na te gaan in welke mate het onderbreken van de industriële aardgasvraag kan 
worden aangewend als een instrument voor het netbeheer, wordt enkel gekeken naar 
het potentieel van onderbreekbare leveringen dat op vraag van de 
vervoersonderneming kan worden onderbroken.  We zien dat 13% van de industriële 
aardgasklanten dermate afhankelijk zijn van aardgas dat zij onder geen enkel 
prijsbeding een onderbreekbaar contract kunnen aanvaarden. Voor 50% van de 
klanten is een beperkte duur van onderbreking haalbaar (< 24 uur) tegen een modale 
prijsreductie van 20%. Voor 37% van de industriële aardgasklanten is een 
leveringsonderbreking van minimaal 24 uur aanvaardbaar. Deze laatste groep beschikt 
grotendeels over een alternatieve energietechniek (vaak zware stookolie) en is bereid 
om tegen een relatief beperkte prijsreductie van ongeveer 30% te worden 
onderbroken. De vereiste verwittigingtermijn loopt vaak samen met de nodige 
opstarttijd voor het alternatieve procédé waardoor 24 uur volstaat. De duur van de 
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aanvaardbare onderbreking komt vaak overeen met de tankcapaciteit van de 
alternatieve brandstof. 

Een becijfering van het onderbreekbaar aardgasvolume gedurende minstens 24 uur 
geeft een indicatie van het virtuele opslagpotentieel in de industrie voor de dekking 
van de piekdagvraag van vaste klanten. De marktstudie geeft aan dat minstens 30% 
van de industriële dagvraag onderbreekbaar is. Merk op dat het aandeel van de 
onderbreekbare aardgasvraag nauwelijks tot niet gecorreleerd is met de totale 
aardgasvraag van de klant maar wel met de sector. Het onderbreekbaar potentieel is 
slechts beperkt aanwezig in de voedings-, textiel- en papierindustrie maar situeert zich 
vooral in de chemie waar er een sterkere traditie van energiebeheer bestaat. 

Tot op heden worden geen contracten bedongen om de aardgasvraag gedurende meer 
dan een week te kunnen onderbreken (bijvoorbeeld als virtuele opslag voor 
gedeeltelijk seizoenbalancering).  Een eerste indicatie geeft aan dat minstens 3% van 
de industriële weekvraag onderbreekbaar is.  

((BB))  EELLEEKKTTRRIICCIITTEEIITTSSSSEECCTTOORR  

De aardgasvraag van elektriciteitsproducenten is relatief flexibel omdat het park van 
elektriciteitscentrales als een ‘pool’ beheerd wordt en gedifferentieerd is over 
meerdere energiedragers. Er wordt evenwel aangenomen dat de 
aardgasafhankelijkheid van elektriciteitsproductie zal toenemen waardoor het 
potentieel voor virtuele opslag relatief afneemt.  Daartegenover staat dat elektriciteit 
geproduceerd in het buitenland toegankelijk wordt naarmate er internationale 
vervoerscapaciteit beschikbaar is. Dit laat bijvoorbeeld dan weer toe om binnenlandse 
elektriciteitsproductie via aardgas te substitueren door elektriciteitsinvoer en op deze 
manier aardgas vrij te maken voor de eigen markt van vaste klanten. Er is een waaier 
van contracttypen denkbaar waardoor de elektriciteitssector een belangrijk potentieel 
heeft van virtuele aardgasopslag. Mede gelet op de verschuivingen binnen de 
elektriciteitsmarkt wordt in dit indicatief plan de voorkeur gegeven aan bestaande 
akkoorden qua leveringszekerheden, eerder dan aan de raming van het daadwerkelijk 
potentieel van onderbreekbare aardgasvraag voor deze sector.  

Tabel 12. Potentiële onderbreekbaarheid en ex post extreme piekdagvraag in 
2011 (in 103 Nm³). 

  residentieel tertiair industrie elektriciteit totaal 
ex ante 
piekdagvraag 

63.473 25.956 30.519 23.176 143.124 

Potentieel 
onderbreekbaar 

- - min. 30% 
= -9.156 

 33% 
=-7.576 

12% 
-16.732 

ex post  
piekdagvraag 

63.473 25.956 21.363 plafond:    7.632(*) 
bijkomend:7.968(**)
totaal:      15.600 

126.392 

(*) bestaande akkoord, (**) voor nieuwe centrales wordt verondersteld dat zijn hun volledig 
vermogen moeten kunnen blijven produceren 

Uit Tabel 12 maken we op dat op basis van de gegeven veronderstellingen het 
onderbreekbaar potentieel van de piekdagvraag 12% bedraagt. Indien eerst al het 
onderbreekbaar volume wordt uitgeschakeld, verkrijgen we dat de infrastructuur een 
debiet moet garanderen van 126,392 miljoen Nm³ op dagbasis.  
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3.6 Vraag naar transitvervoer 
De Belgische vervoerscapaciteit  werd in 2001 voor bijna 43,2 miljard Nm³ 
gereserveerd voor doorvoer van aardgas en voor 1,7 miljard Nm³ gereserveerd voor 
export naar Luxemburg. De effectieve fysische transitstroom wordt geraamd op 25,1 
miljard Nm³. De contractueel gereserveerde vervoerscapaciteit voor transit die werd 
aangegaan met Distrigas vervoersonderneming ligt bijgevolg 72% hoger dan het 
effectief vervoerde volume. Gelet op het feit dat de binnenlandse aardgasvraag bijna 
18 miljard Nm³ bedraagt, zien we dat de geboekte vervoerscapaciteit voor doorvoer 
2,4 maal hoger ligt. De huidige transitstromen resulteren vooral uit lange-
termijnbevoorradingscontracten tussen Britse, Noorse en Nederlandse 
aardgasproducenten en Nederlandse, Duitse en Franse leveringsondernemingen (zie 
Tabel 13). 

Tabel 13. Bestaande aardgasbevoorradingscontracten die doorvoer door België 
vereisen 
Klant 

 

Verkoper Volume 

109Nm³/j 

Einde Leveringspunt Transit 

GDF Noorwegen 3 2028 Emden ‘sGravenvoeren – Blaregnies 

GDF Noorwegen 3,5 2028 Zeebrugge Zeebrugge – Blaregnies 

Enagas Noorwegen 2 2030 Zeebrugge Zeebrugge – Blaregnies 

GDF Gasunie 5 2021 Poppel Poppel – Blaregnies 

Wingas EDF 
Trading 

1 2008 Zeebrugge Zeebrugge – Eynatten 

Wingas EDF 
Trading 

1 2008 Aachen Zeebrugge – Eynatten 

Wingas Conoco 1 2008 Aachen Zeebrugge – Eynatten 

Ruhrgas BP 1 2013 Bacton/Zeebrugge Zeebrugge – Eynatten 

Thyssengas Centrica 0,4 2005 Zeebrugge Zeebrugge – Eynatten 

Entrade / 
Delta 

Centrica 0,7 2006 Zeebrugge / 
Zelzate 

Zeebrugge – Zelzate 

Gasunie Conoco 1 2007 Zelzate Zeebrugge – Zelzate 

Elsta Centrica 1 2006 Zeebrugge Zeebrugge – Zelzate 

Hydro Agri Mobil 0,8 2008 Zeebrugge Zeebrugge – Zelzate 

Bron: externe studie  (2001b); deze gegevens zijn niet door de CREG geverifieerd. 

Op basis van een modellering van de Europese aardgasmarkt met ruime aandacht voor 
aardgasproductie en –consumptieratio’s van Europese aardgasproducerende landen, 
werd een referentiescenario ontwikkeld voor de te verwachten doorvoer van aardgas 
in België (externe studie 2001b). Dit referentiescenario houdt rekening met de 
bestaande transitcontracten zoals weergegeven in Tabel 13. De levering van aardgas 
aan Luxemburg via België wordt aanzien als uitvoer en niet als transit. Er wordt 
verwacht dat de Luxemburgse aardgasvraag groeit van 0,8 miljard Nm³ in 2000 tot 
0,9 miljard Nm³ in 2010. De toekomstige rol van de Interconnector en de vTn-rTr 
leiding staat centraal in de prognose. Alle signalen zijn aanwezig dat Groot-Brittannië 
een netto-invoerder van aardgas zal worden vanaf 2006 (ten minste gelet op de huidig 
geschatte economische voorraden). Het lijkt het meest waarschijnlijk dat, tenminste 
tot 2011, de fysische invulling van de Britse aardgastekorten zal gebeuren met Noors 
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gas en niet met bijvoorbeeld Russisch gas. Dit neemt niet weg dat leveringscontracten 
worden afgesloten voor Russisch gas maar deze zullen door de marktwerking worden 
geswapt met aardgas dat dichter bij de Britse klant gelegen is (zie §4.6). Dit betekent 
dat zowel de Interconnector als de vTn-rTr verbindingen benut worden voor korte 
termijntransacties (spothandel) zowel richting Groot-Brittannië als richting Duitsland 
(een ‘swing’-verbinding). In Figuur 7 worden de vooruitzichten gegeven van de 
belangrijkste transitstromen.  

Figuur 7. Transitstromen door België in 1999, 2001, 2006 en 2011 (in 109 Nm³).  

 

 

  

 

 

 

 
  Totaal    17,45    25,1        23,2         20,2 

 
Bron: (1) BP Amoco(2000), (2) externe studie (2001b) 
 
Transit naar Duitsland en naar Nederland valt weg na 2007 omdat de ontwikkeling 
van locale markten (hubs) het mogelijk maakt om het aardgas dichter bij het 
afnamepunt aan te kopen. Dit neemt niet weg dat er al dan niet onderbreekbare 
vervoerscapaciteiten geboekt kunnen worden op deze leidingen voor commerciële 
activiteiten. De aardgasmarkt zal steeds meer functioneren volgens het principe van 
de minimalisering van de vervoerskosten mede via de ontwikkeling van lokale hubs 
die deze vervoersefficiëntie bevorderen (zie §4.6). De invoer in Frankrijk uit 
Noorwegen via België zal geleidelijk toenemen: bijkomend Noors gas kan geleverd 
worden via de upstream FRANPIPE. De invoer van L-gas uit Nederland blijft 
behouden tevens voor gasmenging (vereenvoudigend: Noorse gaskwaliteit x L-gas = 
Russische gaskwaliteit). De piekdagtransitvolumes door België worden geraamd op 
90 miljoen Nm³ in 2001 en nemen toe tot bijna 100 miljoen Nm³ in 2005/6 om 
vervolgens af te nemen tot ongeveer 70 miljoen Nm³ per dag in 2011 (externe studie 
2001b) (zie §5.7). 

Fysische transitstromen  1999(1)     2001(2)     2006(2)   2011(2)
(in 109 Nm³ per jaar) 
 
Zeebrugge naar Duitsland  0,65     5,5             3,9              0 
 
Zeebrugge naar Frankrijk  6     6,5            6,8              11,6   
 
Nederland naar Frankrijk  5,6     5,6        5,6              5,6
  
Zeebrugge naar Nederland 2,2    4,5             3,9              0        
                        
Noorwegen naar Frankrijk 3    3                3                 3 
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4. Aanbod: bevoorrading en levering 

4.1 Context 
Onder invloed van de openstelling van de aardgasmarkt wordt in de aanbodketen 
tussen de productievelden en de eindverbruikers een ruimte gecreëerd die toegankelijk 
wordt voor marktspelers. Het mechanisme van vraag en aanbod leidt tot een komen en 
gaan van leveringsondernemingen en tot een reeks van diensten die afzonderlijk 
worden verhandeld.  

Dit deel biedt een kader om de bevoorrading en de levering te beoordelen en te 
oriënteren voor de horizon 2011. Het bevoorradings- en leveringsvraagstuk van 
aardgas wordt via volgende punten benaderd: 

1. Bevoorradings- en leveringszekerheid heeft zowel te maken met (i) de 
beschikking over aardgas (leveringsondernemingen) als met (ii) de nodige 
vervoerscapaciteit en netvermazing (vervoersondernemingen);  

2. De bevoorrading in aardgas van België kan worden ontbonden in functie van de 
specifieke infrastructuur: (i) L-gas dat geproduceerd wordt in Nederland, (ii) H-
gas waarvoor pijpleidingenverbindingen bestaan met verschillende bronnen en 
(iii) LNG dat wordt ingevoerd per cargo; 

3. Aardgasbevoorrading gebeurt niet meer exclusief via relatief rigide lange termijn 
bevoorradingscontracten (‘Take or Pay’-contracten, ToP) maar tevens via korte 
termijn transacties op spotmarkten;  

4. Bevoorradingszekerheid en leveringszekerheid worden steeds meer gedreven door 
keuzen van aardgasklanten en leveringsondernemingen; 

5. De aanbodketen creëert een reeks van afzonderlijke diensten waaronder 
aanbodflexibiliteit en onderbreekbare leveringscontracten. Leveringszekerheid 
heeft veel te maken met het kunnen beantwoorden van debietfluctuaties binnen het 
jaar.   

4.2 Aardgaskwaliteit 
Zoals eerder besproken in dit indicatief plan zijn er twee grote categorieën van 
aardgaskwaliteit: L-gas (9,769 kWh/Nm³) en H-gas (11,630 kWh/Nm³). Voor beide 
gaskwaliteiten is er een afzonderlijk vervoersnet. Het is evenwel zo dat er binnen  de 
categorie L-gas en H-gas nog kwaliteitsverschillen kunnen bestaan tussen het gas, 
bijvoorbeeld naargelang het aardgasveld (Wobbe-index). Deze verschillen kunnen de 
uitwisselbaarheid van gassen in het vervoersnet het gedrang brengen 

Inzake de uitwisselbaarheid van H-gassen kan men de problemen indelen in twee 
klassen: (i) problemen die het gevolg zijn van de ‘technische’ eigenschappen zoals 
bijvoorbeeld de aanwezigheid van CO2 in combinatie met ondergrondse opslag 
(vandaar de voorkeur om LNG - dat geen CO2 bevat – te gebruiken voor de 
ondergrondse opslag te Loenhout) en (ii) problemen van ‘contractuele’ aard, zoals 
leveringsverbintenissen, facturatieregels, meetprocedures, …. Het gevolg is dat 
vervoersondernemingen geconfronteerd worden met gaskwaliteiten ‘upstream’ die 
afwijken van de gevraagde gaskwaliteiten ‘downstream’.  

In Europa worden deze problemen op twee manieren opgelost. Sommige landen zoals 
België en Frankrijk opteren ervoor om flexibele verbruikstoestellen te installeren. 
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Hiermee verschuiven ze het probleem in de richting van de verbruiker die er maar 
voor moet zorgen dat zijn toestellen kunnen werken binnen een ruime vork van 
gaseigenschappen. In België is het zelfs zo dat verbruikstoestellen niet alleen zonder 
probleem kunnen werken op vele soorten H-gas maar tevens op L-gas. Hier dient men 
wel te noteren dat ook de distributieondernemingen daartoe een inspanning hebben 
gedaan door L-gas op een hogere druk aan te leveren. Andere landen zoals Duitsland 
en Nederland daarentegen opteren ervoor om gas enkel toe te laten in het net als het 
aan de striktste eisen voldoet. De vervoersonderneming beschikt daartoe over 
mengstations. Het is dus niet de verbruiker die flexibel moet zijn maar wel de 
vervoersonderneming die een bepaalde gaskwaliteit moet waarborgen. 

Met de ingebruikname van de vTn-rTr leiding die het Verenigd Koninkrijk met 
België, Nederland, Duitsland en Frankrijk verbindt, ontstond het probleem van 
divergerende gaskwaliteiten. Deze landen stellen verschillende eisen aan de 
gaseigenschappen. Voor België betekent dit dat er nier zomaar interactie mogelijk is 
tussen de vTn-rTr leidingen en de andere leidingen in het H-gasgebied. De 
aardgaskwaliteit in de vTn-rTr leiding kan in principe wel aangewend worden voor H-
gasbevoorrading in België, maar het probleem situeert zich bij het compenseren van 
deze afname met bestemming Duitsland. Enkel Brits gas is hiervoor geschikt en er 
kan  bijvoorbeeld niet voor gekozen worden om LNG of Noors gas uit de Zeepipe te 
Zeebrugge aan te wenden voor de voeding van de vTn-rTr leiding. Dit zou problemen 
bieden voor Duitsland. In deze optiek wordt de netoptimalisatie binnen België 
beperkt. De betrokken landen lossen het probleem  op door het sluiten van akkoorden 
met de betrokken operatoren (‘operator to operator agreements’). De bedoeling is om 
op termijn te komen tot een Europese standaard voor aardgaskwaliteit voor wat het 
internationaal vervoer betreft. Dit vereist onder meer het op elkaar afstemmen van de 
verschillende systemen en het aanpassen van de meetprocedures en de flexibiliteiten 
dit voor een groot aantal spelers met elk een eigen traditie en eigen belangen.  

Streven naar een harmonisering van de normen van de gaskwaliteit op Europees vlak 
teneinde de interoperabiliteit te bevorderen is zonder meer een  voorwaarde om de 
aardgasmarkt toegankelijker en efficiënter (netoptimalisatie) te maken. 

4.3 Spotmarkt  
De aardgasbevoorrading via lange-termijnleveringscontracten met 
aardgasproducenten (ToP-contracten) met een overeengekomen indexeringsformule 
voor de aardgasprijs levert een bepaald niveau van zekerheid maar is erg rigide in de 
zin dat er slechts in beperkte mate kan worden ingespeeld op korte termijn 
marktopportuniteiten. De openstelling van de aardgasmarkt wijzigt de manier van 
bevoorrading omdat er nu vrijer kan worden toegetreden in de aanbodketen van 
aardgas. Niet enkel aardgasleveringsondernemingen maar tevens de industrie en de 
elektriciteitsproducenten kunnen hun gecontracteerd aardgas verhandelen. Zij kunnen 
bijvoorbeeld aardgas verkopen op de markt omdat ze tijdelijk over overschotten 
beschikken of uit prijsarbitrage. Naarmate er zich meer spelers actief opstellen op de 
markt van de korte-termijntransacties zal meer liquiditeit worden gegarandeerd 
hetgeen op zijn beurt de bevoorradingszekerheid bevordert. De relatieve (tijdelijke) 
‘schaarste’ of ‘overvloed’ wordt op deze manier weerspiegeld in de spotprijzen van 
aardgas. Deze prijsvolatiliteit biedt betere marktsignalen maar houdt prijsrisico’s in. 
Ook in deze markt worden instrumenten geïntroduceerd zoals ‘opties’ en ‘futures’ om 
zich in te dekken tegen prijs- en ook volumerisico’s. Er ontstaat een aardgasmarkt die 
meer zal lijken op de grondstoffenmarkt en de petroleummarkt. 
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Korte-termijnhandel in aardgas is een ontluikende markt op het Europese continent. In 
het Verenigd Koninkrijk is spothandel reeds ingeburgerd en ziet men reeds een grote 
prijsvolatiliteit. Met de Interconnector werd prijsarbitrage tussen het Verenigd 
Koninkrijk (waar prijzen een korte-termijnevenwicht tussen vraag en aanbod 
weerspiegelen) en het vaste land (geïndexeerde prijzen) mogelijk hetgeen geleid heeft 
tot een convergerende tendens van de Britse aardgasprijs en de prijs op het vasteland. 
We stellen vast dat in 2000 reeds 19% van de bevoorradingsportefeuille van Distrigas 
uit spotgas bestaat. 

Naarmate de spothandel groeit zal er meer vraag ontstaan naar ‘swing’- pijpleidingen 
voor prijsarbitrageoperaties. Dit zijn vervoersleidingen die in beide richtingen aardgas 
kunnen vervoeren. Dit in tegenstelling met de klassieke leidingen die enkel een 
fysieke stroom in één richting garanderen. De Interconnector en in zekere mate de 
vTn-rTr leiding zijn ‘swing’-leidingen (ook voor korte-termijntransitstromen). Er 
komt meer potentieel voor elkaar compenserende stromen - fysisch en virtueel - 
waardoor er bezuinigd kan worden op vervoerskosten. Dit betekent niet dat er analoog 
bezuinigd kan worden op capaciteitsinvesteringen door de vervoersondernemingen. 
Het commercieel swappen van leveringen wordt door de marktwerking 
aangemoedigd. Er wordt meer onderbreekbare vervoerscapaciteit gevraagd dan in het 
verleden omdat de leverancier zal anticiperen op arbitrage-opportuniteiten. 

Besluitend  kan gesteld worden dat  de marktorganisatie de spothandel moet mogelijk 
maken omdat dit zowel de leveringszekerheid als de economische efficiëntie van de 
bevoorrading en levering bevordert. Deze aanbeveling betekent evenwel niet dat 
speculatief marktgedrag moet worden aangemoedigd evenmin dat spothandel lange-
termijnleveringscontracten dient te vervangen. De efficiëntieverbeteringen via 
spothandel kunnen als volgt worden samengevat: 

i. hoe meer korte-termijntransacties van aardgas, des te groter de marktconforme  
prijsbepaling van aardgas: duur aardgas gedurende tijdelijke schaarste en 
goedkoop aardgas tijdens perioden van tijdelijk overschot. Deze 
marktprijssignalen zullen leiden tot meer verantwoorde investeringsbeslissingen 
zowel binnen het aardgassysteem (bijvoorbeeld investering in opslag) als bij de 
energieconsumenten. Buitenlandse ervaringen tonen bovendien aan dat als een 
spotmarkt reeds instaat voor 15% tot 20% van de  energievraag, de volledige 
markt voor deze energiedrager  op een meer marktconforme manier functioneert. 

ii. hoe meer korte-termijntransacties, des te liquide de markt waardoor de 
gevoeligheid voor  mogelijke crisissituaties bij lange-termijnleveringscontracten 
afneemt. 

iii. hoe meer lokale hubs er opgericht worden om spotgas ter beschikking te stellen, 
des te meer mogelijkheden er ontstaan om de vervoerskosten van aardgas te 
reduceren via het swappen van leveringen. 



                                  18 oktober 2001 

33 

 

4.4. LNG 

Aardgas kan zowel in gasvormige toestand (pijpleidingen) als in vloeibare toestand 
(LNG via bijvoorbeeld cargo’s) vervoerd worden. LNG heeft enkele strategische en 
operationele voordelen ten opzichte van pijpleidingengas: 

(i) de bevoorrading via cargo’s is flexibeler ten opzichte van de 
bevoorradingsbron, hetgeen toelaat om vlotter te reageren op tijdelijke 
tekorten of overschotten  op voorwaarde uiteraard dat er op hetzelfde moment 
geen mondiale schaarste heerst. De LNG-markt werkt hoofdzakelijk met 
lange-termijncontracten. Dit belet echter niet dat deze markt met enige 
soepelheid aan tijdelijke noden tegemoet kan komen dankzij swaps waardoor 
de bestemming van een LNG-tanker kan gewijzigd worden. Bovendien kan 
men rekenen op een aandeel – dat evenwel gering is - van de totale 
vervoerscapaciteit van LNG op de wereld dat beschikbaar blijft voor korte- 
termijntransacties; 

 
(ii) 1 m³ vloeibaar aardgas komt overeen met 600 Nm³ aardgas in gasvormige 

toestand. Dit maakt dat LNG-opslag in reservoirs een nuttig complement is 
voor een land als België met een geologie die slechts beperkt geschikt is voor 
ondergrondse opslag van aardgas; 

 
(iii) LNG is bijzonder geschikt voor het leveren van piekdebieten in het 

vervoersnet. 

LNG is evenwel beperkt competitief omdat (i) het transport per cargo (ii) de 
condensatie van aardgas en (iii) de vergassing extra kosten met zich meebrengen ten 
opzichte van pijpleidingengas. In feite moet de meerkost van LNG afgewogen worden 
ten opzichte van de extra efficiëntie die gerealiseerd kan worden met LNG ten 
opzichte van pijpleidingengas. In dat opzicht kan LNG wel concurrerend zijn, met 
name voor het aanbod van piekdebieten. We stellen bovendien vast dat de LNG-
technologie efficiënter wordt hetgeen de competitiviteit van LNG ten opzichte van 
pijpleidingengas bevordert.  

Distrigas heeft een bevoorradingscontract van Algerijns gas via LNG-tankers waarvan 
het bestaande contract loopt tot 2006. De levering bedraagt 24% van de Belgische 
aardgasvraag (zie §4.7). Dit lange-termijnleveringscontract - zoals de andere ToP-
contracten die gesloten werden met aardgasproducten – betekent niet noodzakelijk dat 
dit aardgas daadwerkelijk bestemd is voor het Belgisch verbruik. We stellen 
bijvoorbeeld vast dat LNG wordt doorverkocht of geswapt met ander gas. 

Besluitend kan gesteld worden dat LNG nuttig is voor de Belgische 
aardgashuishouding zowel vanuit operationeel oogpunt als vanuit een versterking van 
de commerciële aardgasactiviteiten in België (hubactiviteiten, zie §5.3). Volgende 
indicatieve beleidslijnen worden samengevat: 

i. LNG-opslagactiviteiten zijn van centraal belang voor de werking van het Belgisch 
aardgassysteem omdat de Belgische geologie slechts in beperkte mate geschikt is 
voor ondergrondse aardgasopslag en LNG bijzonder geschikt is om 
piekbelastingen op te vangen (zie §5.5); 
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ii. LNG-spothandel in de upstream-bevoorradingsmarkt komt de 
bevoorradingszekerheid tegemoet en leidt tot een meer marktconforme 
prijsbepaling van aardgas. De omvang van de internationale vloot van LNG-
tankers vormt hier een belangrijke tussenschakel. Ondermeer vanwege de 
mogelijkheden voor internationale  prijsarbitrage stijgt het aanbod van LNG-
cargo’s. 

4.5 Flexibiliteitsdiensten 
Jaarevenwichten tussen de aardgasvraag en de aardgasbevoorrading waarborgen op 
zich niet dat er binnen het jaar steeds een marktevenwicht is. Iedere 
leveringsonderneming dient conform de gemaakte overeenkomsten met zijn klanten 
enerzijds en de vervoersonderneming(-en) anderzijds, de gevraagde debieten te 
leveren. Indien deze debieten niet of slechts gedeeltelijk worden ingevuld, stellen er 
zich niet enkel economische problemen, maar ook de veiligheid van het 
aardgassysteem kan in gevaar komen. Het opvangen van vraagschommelingen is een 
dienstverlening waarvoor een specifieke markt ontstaat met gescheiden diensten. Dit 
marktmechanisme is essentieel om waarborgen inzake leveringszekerheden na te 
komen (zie §4.6). De prijsbepaling van de aardgaslevering in functie van de 
afnamepatronen leidt tot een meer correcte verbruiksprijs aangezien de kost voor 
modulatie wordt doorgerekend aan de klant die dienst daadwerkelijk wenst 
(‘kostenreflectiviteit’).  

De flexibiliteit is drievoudig: het opvangen van (i) seizoenfluctuaties 
(seizoenbalancering), (ii) schommelingen over de dagen (dagbalancering) en (iii) 
varianties van de uurvraag (uurbalancering). Voor iedere flexibiliteitsvraag zijn er  
alternatieve (concurrerende) technieken mogelijk die vertaald worden in diensten die 
worden aangeboden op de markt. De moduleringsinstrumenten worden hierna 
besproken.  

11..  FFLLEEXXIIBBIILLIITTEEIITT  VVAANN  DDEE  UUPPSSTTRREEAAMM--LLEEVVEERRAANNCCIIEERR..  In het algemeen 
worden de lange- termijnbevoorradingscontracten met aardgasproducenten 
gekenmerkt door een beperkte mate van volumeflexibiliteit. Technisch-economisch is 
een continue winning van aardgas het meest interessant voor producenten. Dit neemt 
niet weg dat in functie van de productiewijze een bepaalde bevoorradingsflexibiliteit 
kan worden overeengekomen (een fluctuatiemarge tussen een boven- en ondergrens). 
Deze aangeboden flexibiliteit is vooral een instrument voor seizoenbalancering maar 
er kan afhankelijk van de bron - en de afstand tot de bron - ook een zekere mate van 
dag- en zelfs uurflexibiliteit worden aangeboden. We zien bijvoorbeeld dat de 
bevoorrading in L-gas voldoende flexibel is, waardoor er in België seizoenopslag van 
L-gas kan worden uitgespaard.  

Leveringsondernemingen kunnen in functie van de wensen van hun klanten 
flexibiliteit bedingen bij hun upstream-leveranciers die al dan niet producent zijn of 
voor alternatieve technieken kiezen. Het is de marktwerking die hier een kost-
effectieve oplossing zal bieden. 

22..  SSPPOOTTMMAARRKKTT..  Een spotmarkt kan aanzien worden als een markt voor flexibiliteit 
aangezien er zeer korte-termijnhandel mogelijk is (zie §4.3). De spotmarkt kan in 
principe een antwoord bieden op de vraag naar seizoen-, dag- en uurbalancering 
zolang de markt liquide is en de hubs voor leveringen lokaal gelegen zijn. Via de 
werking van vraag en aanbod zal hier een correcte prijs bepaald worden voor de 
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verschillende flexibiliteitdiensten. Bij voldoende marktwerking zal prijsarbitrage ertoe 
leiden dat spotprijzen voor flexibiliteit de referentie worden voor de marktprijs van de 
respectieve concurrerende technieken (prijzen convergeren). Ook voor 
flexibiliteitdiensten geldt dat er via de aanmoediging van de spotmarktwerking een 
efficiënte prijsvorming zal ontstaan in de volledige markt. 

33..  OONNDDEERRGGRROONNDDSSEE  OOPPSSLLAAGG..  Ondergrondse opslag biedt de mogelijkheid om 
aardgas op te slaan tijdens de zomermaanden en uit te zenden in de winter. Aangezien 
ondergrondse opslag een relatief beperkte uitzendcapaciteit heeft (althans voor 
aquaferen) is deze techniek minder geschikt voor dagbalancering. België beschikt 
over een ondergrondse opslag van H-gas te Loenhout, maar opslagfaciliteiten kunnen 
tevens gereserveerd worden in het buitenland (zie §5.5) (externe studie 2001c). 
Aankoop van buitenlandse opslagcapaciteiten betekent niet noodzakelijk dat het 
opgeslagen aardgas daadwerkelijk fysisch vervoerd moet worden naar België wanneer 
er vraag naar is, er kan bijvoorbeeld geswapt worden met transitgas in België of met 
andere leveringen. 

44..  OONNDDEERRBBRREEEEKKBBAARREE  LLEEVVEERRIINNGGEENN..  Het onderbreken van niet-vaste 
leveringscontracten om aardgasvolume vrij te maken voor de klanten met vaste 
leveringscontracten, is een kosteffectieve manier om piekbelastingen op dagbasis op 
te vangen. De marktwerking laat toe dat een leveringsonderneming een portefeuille 
van vaste en niet-vaste klanten samenstellen in functie van de flexibiliteitnoden. Er is 
vooral virtueel opslagpotentieel (het potentieel onderbreekbare aardgasvraagvolume) 
aanwezig in de elektriciteitssector en de industrie (en bij transitklanten), althans 
technisch (zie §3.5). Indien er bijvoorbeeld bepaalde randvoorwaarden of normen 
bestaan op het vlak van milieu, kan er niet zomaar worden overgeschakeld naar een 
andere minder milieuvriendelijke energiedrager. Virtuele opslag is een substituut voor 
fysische opslagfaciliteiten. Het prijsmechanisme leidt tot een convergentie van de 
prijs voor fysieke aardgasopslag en de toegekende prijsreductie voor een 
onderbreekbaar contract. 

In de praktijk was deze optie quasi onbestaande voor seizoenbalancering maar 
afhankelijk van de marktwerking kunnen er tevens onderbreekbare contracten worden 
gedefinieerd voor lange perioden. Omwille van flexibiliteit moet er gestreefd worden 
naar een markt voor onderbreekbare vervoerscontracten.Vervoersondernemingen 
dienen onderbreekbare vervoerscontracten aan te bieden volgens verschillende 
formules qua (i) aandeel van de onderbreekbare reservatie , (ii) onderbrekingsduur , 
(iii) verwittigingtermijn en (iv) frequentie (zie §3.5).  Rekening houdend met een 
marktstudie die in 2001 uitgevoerd wordt (CREG 2001c) bij de grootverbruikers van 
aardgas, zal de CREG enkele standaardformules kunnen aanbevelen. 

55..  LLNNGG--OOPPSSLLAAGG..  LNG-opslag is vooral geschikt om piekuurbelastingen op te 
vangen omdat deze opslagtechniek een grote uitzendcapaciteit toelaat (zie de ‘peak 
shaving’ installatie te Dudzele op de hub van Zeebrugge). Dit instrument is een 
afzonderlijke dienst waarvoor een specifieke markt zal ontstaan (zie §4.4). LNG-
opslag voor piekuitzendingen blijkt zodanig kost-effectief dat zelfs landen die geen 
LNG invoeren zelf aardgas condenseren om op de uiteinden van het net pieken op te 
vangen (zie het Brits vervoersnet). 

  

  



                                  18 oktober 2001 

36 

66..  LLIINNEE  PPAACCKK..  Het aanwenden van de buffercapaciteiten in het netwerk van 
pijpleidingen via een efficiënte beheersing van de drukregimes (‘line pack’) is 
technisch het instrument bij uitstek voor uurbalancering. Deze dienst kan enkel 
worden aangeboden door de plaatselijke vervoersonderneming. 

De werking van vraag en aanbod van flexibiliteit dient te worden gestimuleerd opdat 
er voor deze specifieke markt er een efficiënte prijszetting zou ontstaan met 
voldoende liquiditeit. Een ondersteuning van de flexibiliteitmarkt biedt een grotere 
garantie voor de beantwoording van een fluctuerende aardgasvraag. In principe is er 
hier marktwerking mogelijk omdat er concurrerende balanceringsinstrumenten naast 
elkaar bestaan die in handen zijn van meerdere marktspelers. Een brede waaier van 
diensten komt op de markt en in functie van prijsarbitrageoperaties zal de prijs van 
gelijkaardige diensten convergeren. Deze efficiënte werking verdient bijgevolg de 
nodige aandacht. 

4.6  Bevoorradings- en leveringszekerheid 
Leveringszekerheid omvat een dubbel zekerheidsniveau: (i) zekerheid omtrent de 
leveringen van de aardgasproducenten en de upstream-leveringsondernemingen tot 
aan de afnamepunten van de leveringsondernemingen die vervolgens de 
eindverbruiker bevoorraden en (ii) zekerheid omtrent de leveringen door de 
netbeheerder(s) aan de eindverbruiker. Zekerheid omvat zowel het risico op 
technische problemen waardoor de levering in het gedrang komt (bijvoorbeeld 
technische ongevallen bij de vervoersonderneming) als alle andere redenen gaande 
van politieke problemen in het productieland tot faillissementen of contractbreuken in 
de aanbodketen. Het klassiek risicobeheer bestaat erin om de portefeuille van 
bevoorradingsbronnen te differentiëren op basis van zekerheidsindicatoren (de 
aardgasreserves van de producent, beleid van de producent, …), maar ook om de 
bevoorradingsroutes te differentiëren  teneinde de gevolgen van een technisch defect 
in één leiding op de totale bevoorrading te minimaliseren (‘n-1’-principe). Er wordt 
gestart met de bespreking van de bevoorradingszekerheid van het land gevolgd door 
de leveringzekerheid van de eindverbruiker. Figuur 8 geeft een algemeen schema van 
de bevoorradings- en leveringszekerheid in een opengestelde markt. 
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Figuur 8. Mechanisme voor bevoorradings- en leveringszekerheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((AA))  BBEEVVOOOORRRRAADDIINNGGSSZZEEKKEERRHHEEIIDD  VVAANN  HHEETT  LLAANNDD  

In de vrije markt zullen leveringsondernemingen vooreerst bevoorraad worden 
volgens het kostenminimaliserend principe teneinde de gevraagde dienstverlening van 
de klanten (inclusief de gewenste zekerheden) te voldoen. De minimalisatie van de 
aardgasprijs bij de producent plus de vervoers- en flexibiliteitkosten (met risico-
indekking) zullen de portefeuille en het traject bepalen. Het is evenwel niet 
noodzakelijk dat dit commercieel principe in praktijk zou leiden tot een éénzijdige 
bevoorrading van het land. Veel is afhankelijk van hoe de markt zal evolueren in 
termen van aantal marktspelers, liquiditeit van de Europese aardgasmarkt en het 
beleid van de upstream-aardgasproducenten. Zekerheid wordt een kwaliteitsaspect 
van levering dat verhandeld wordt op de markt.  
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De goedkoopste vervoerstrajecten worden gekozen  gelet op de netstructuur die 
ontwikkeld wordt door de vervoersondernemingen. Vervoerskosten wordt maximaal 
uitgeschakeld via het swappen van leveringen tussen hubs. Dit betekent niet dat er 
analoog bespaard kan worden op vervoersleidingen. Swapactiviteiten zullen vooral  
hun weerslag hebben op een toename van niet-vaste reservaties van vervoerscapaciteit 
en dit om alsnog bepaalde flexibiliteits- en handelsstromen te kunnen realiseren. 
Commercieel gedifferentieerde portefeuilles worden via de marktwerking a posteriori 
vertaald in efficiënte aardgasstromen via bijvoorbeeld commerciële swaps. Dit 
mechanisme is een grote troef van de marktwerking en leidt tot de meest efficiënte 
kostprijs van aardgasbevoorrading. Dit commercieel principe stelt niet dat 
bevoorradingsportefeuilles initieel niet gedifferentieerd dienen te worden omwille van 
risico-indekking. Swappen laat met name toe om in functie van de ontwikkelingen op 
de markt de bevoorrading ex post aan te passen en te optimaliseren. De promotoren 
van de Europese openstelling van de markt verwachten vooral op dit vlak 
efficiëntiewinsten te creëren. Figuur 9 geeft een beeld van het mogelijk resultaat van 
deze theoretische marktwerking zonder beperkingen. Dit levert voor de EU een beeld 
op met drie invloedssferen: in het Noord-West aardgas uit de Noordzee, in het Oosten 
vooral aardgas uit Rusland en in het Zuiden vooral Algerijns aardgas. De uitbreiding 
van de zones wordt bepaald door de vraagvolumes, de aardgasprijzen van de 
producenten, de vervoersprijzen en de flexibiliteitkosten (incl. risico-indekking).     

Figuur 9. Concurrerende bevoorradingsstromen in Europa. 
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De aardgasstromen in Figuur 9 zijn een optimaliserend marktresultaat in termen van 
efficiëntie. Of de markt voor aardgas zich zal ontpoppen tot een echte 
mededingingsmarkt valt nog af te wachten. Naarmate de Europese interne 
aardgasmarkt liquide wordt verschuift de bevoorradingsproblematiek steeds meer van 
een nationaal probleem naar een Europees vraagstuk. Of het aardgas ook geleverd kan 
worden heeft alles te maken met de vervoerscapaciteiten van het Europees netwerk en 
de mate van interconnectie.  
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De bevoorradingszekerheid is hoofdzakelijk een vervoersproblematiek. In die zin zal 
een Europees netwerkmodel een noodzakelijk instrument worden om de 
bevoorradingszekerheid van ons land te evalueren. Met dit model kan ondermeer het 
‘n-1 principe’ gecontroleerd worden op de bevoorradingsbronnen. Er zal worden 
onderzocht of het Europees net een incident kan opvangen zoals bijvoorbeeld het 
afhaken van een producent. De CREG zal op Europees niveau pleiten voor de 
realisatie van een Europees netwerkmodel voor aardgas. Dit is belangrijk als men wil 
vermijden dat elk commercieel invoercontract absoluut gepaard dient te gaan met een 
reservatie van vaste vervoerscapaciteit over het heel traject van het productiepunt tot 
aan het afnamepunt.  

De huidige wetgeving laat niet toe om diversificatiecriteria op te leggen aan de 
individuele aardgasinvoerders voor de samenstelling van hun bevoorradings-
portefeuille. Dit zou eventueel via een ODV kunnen worden opgelegd. Deze 
mogelijkheid zal worden bestudeerd rekening houdend met hetgeen hierboven werd 
gesteld.    

In Figuur 10 en in Tabel 14 worden aangegeven hoelang de EU-lidstaten weerstand 
kunnen bieden aan een bevoorradingsonderbreking. 

Figuur 10.  Weerstandsgraad van landen tegen korte-termijnonderbrekingen 
van aardgasbevoorrading. 
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Tabel 14. Weerstand van EU-lidstaten tegen een bevoorradingsonderbreking (in 
dagen). 

Land % aandeel 
van de 
aardgasinvoer 
uit Rusland, 
Noorwegen of 
Algerije-1999 

Dagvraag 
zomer (Z) 
/winter (W) 
 
 
(106 N³m) 

Jaarlijkse 
opslag (S) / 
LNG 
capaciteit  
 
(106 Nm³) 

Piekdag 
opslag (S) / 
LNG 
uitzend-
capaciteit 
(106Nm³/ 
dag) 

Aanbodflexibiliteit: 
Max. capaciteiten van 
buurlanden  
 
 
(106 Nm³/dag) 

Hoge weerstandsgraad tegen bevoorradingsonderbreking 
Oostenrijk Noorwegen 

(6,5) 
Rusland (65) 

Z=13,2 
W=32,7 

S=2295 
LNG=0 

S=123,8 
LNG=0 

Italië (78)  
Slovakije (134) 
Duitsland (2,4) 

België Noorwegen 
(30,6) 
Algerije (28,8) 

Z=25,9 
W=54,0 

S=654 
LNG=318 

S=11,3 
LNG=26,7 

Nederland (94)  
GB (55)  
Noorwegen (38) 

Frankrijk Noorwegen 
(32,6)  
Rusland 
(31,72) 

Z=49,6 
W=164,2 

S=10490 
LNG=510 

S=182 
LNG=53 

België (77) Noorwegen 
(32)  Duitsland (38) 

Duitsland Noorwegen 
(20,3) 
Rusland (40) 

Z=126,7 
W=328,1 

S=18353 
LNG=0 

S=409,3 
LNG=0 

Polen (75) 
Tjechië (152)  
Oostenrijk (35)  
België (26)  
Nederland (230) 
Noorwegen (82) 
Denemarken (7) 

Italië Algerije (39,5) 
Rusland 
(28,14) 

Z=128,4 
W=258,6 

S=12401 
LNG=100 

S=235,5 
LNG=11 

Oostenrijk (78)  
Zwitserland (60) 

Nederland Noorwegen 
(13,76) 
 

Z=72,1 
W=147,7 

S=2050 
LNG=78 

S=129 
LNG=31 

Noorwegen (36)  België 
(29)  

Verenigd 
Koninkrijk 

Noorwegen 
(1,31) 

Z=172,8 
W=367,4 

S=3157 
LNG=460 

S=59,5 
LNG=79,5 

België (23) 

Middelmatige weerstandsgraad tegen bevoorradingsonderbreking 
Denemarken - Z=7,8 

W=19,8 
S=815 
LNG=0 

S=25,2 
LNG=0 

- 

Luxemburg - Z=1,5 
W=2,8 

S=0 
LNG=0 

S=9,7 
LNG=0 

Duitsland (4,6) België 
(5,8)  
Frankrijk (0,5) 

Spanje Noorwegen 
(15,6)  

Z=39,4 
W=48,0 

S=1274 
LNG=455 

S=9,7 
LNG=38,9 

Frankrijk (6,7) 

Lage weerstandsgraad tegen bevoorradingsonderbreking 
Finland Rusland (100) Z=7,2 

W=13,8 
S=0 
LNG=0 

S=0 
LNG=0 

Rusland (13) 

Griekenland Rusland (100) Z=4,9 
W=3,7 

S=0 
LNG=75 

S=0 
LNG=7,2 

- 

Ierland Norwegen 
(61,1) 

Z=7,5 
W=11,3 

S=0 
LNG=0 

S=0 
LNG=0 

Verenigd Koninkrijk 
(25) 

Portugal Algerije (100) Z=6,1 
W=5,1 

S=0 
LNG=0 

S=0 
LNG=0 

Spanje (6) 

Zweden - Z=0,8 
W=3,6 

S=0 
LNG=0 

S=0 
LNG=0 

Denemarken  (2,4) 

Bron: IEA (2000). Zomer/winter dagvragen zijn gegevens van juli/januari 1999.  
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Uit Figuur 10 en Tabel 14 blijkt dat België relatief zwak scoort wat betreft 
opslagcapaciteiten, zowel voor H-gas als LNG. In §5.5 wordt een oriëntatie geboden 
om tegemoet te komen aan deze beperkte opslagmogelijkheden in België.  

((BB))  LLEEVVEERRIINNGGSSZZEEKKEERRHHEEIIDD  VVOOOORR  DDEE  KKLLAANNTT  

In de vrije markt zal zekerheid van levering verhandeld worden als een 
kwaliteitsaspect van de leveringen. Leveringszekerheden kunnen vrij 
overeengekomen worden tussen leveringsondernemingen en klanten waarbij uiteraard 
een premie betaald wordt in functie van de gewenste zekerheid. De 
leveringsondernemingen beschikken over meerdere instrumenten om zich in te 
dekken: niet zozeer een diversificatie van bronnen zal hiervoor gehanteerd worden 
maar wel de aanwending van ‘back up’-contractconstructies De zekerheid van 
vervoerscapaciteit is evenwel een ander vraagstuk dat niet zomaar aan de markt kan 
worden overgelaten aangezien (i) redelijkerwijze verwacht mag worden dat het 
vervoerssysteem hoofdzakelijk in handen blijft van één vervoersonderneming en (ii) 
investeringsbeslissingen getoetst moeten worden aan een marktconforme 
verdiscontering van verwachte tendensen waarbij tevens rekening wordt gehouden 
met publieke belangen (zie §5.4).  

Vóór de openstelling van de aardgasmarkt daarentegen bestond er in feite slechts één 
uniforme graad van leveringszekerheid gekoppeld aan vaste leveringscontracten. 
Leveringen waren vast in de mate dat er vervoerscapaciteit beschikbaar was en voor 
de dimensionering van vervoer waren er akkoorden afgesloten met de betrokken 
instanties (zie §5.4). Specifiek voor leveringszekerheid legt het  koninklijk besluit van 
15 maart 1966 betreffende de algemene voorschriften voor gasvervoersvergunningen  
aan de leveringsonderneming Distrigas een ‘continue’ aardgaslevering aan de 
openbare distributie op.  

Deze wetgeving werd vertaald in het volgend operationeel criterium voor wat betreft 
de piekwintervraag. De dekking van de wintervraag is gegarandeerd voor 
klimatologische piekwinters zoals in 1962/63 (GRD = 3.040, 22% meer dan 
‘normaal’). Een winter met een extreem temperatuursprofiel van 1962/63 doet zich 
statistisch één keer om de 95 jaar voor. Dit akkoord omtrent de operationele 
interpretatie van het voornoemd koninklijk besluit bakent dus de wettelijke waarborg 
van ‘continue’ levering af. Dit is de enige regelgeving met betrekking tot 
leveringszekerheden (en indirect met betrekking tot de zekerheid van 
vervoerscapaciteit) op jaarbasis in België. De criteria die in de praktijk gebruikt 
worden zijn gebaseerd op akkoorden die gedefinieerd zijn in termen van 
vervoerszekerheden. De praktijk toont aan dat de graad van zekerheid van levering de 
akkoorden omtrent zekerheid van vervoerscapaciteit volgden. In §5.4 zal worden 
ingegaan op de criteria voor de dimensionering van het vervoersnet. 

Deze wetgeving – en dus ook dit akkoord – wordt opgeheven voor de opengestelde 
aardgasmarkt. In dit indicatief plan wordt een nieuwe werkwijze uiteengezet om de 
dimensionering van het vervoersnet te sturen. In feite wordt er een drempel beoogt die 
overeenkomt met het gemiddeld niveau van leveringszekerheid dat de klanten wensen 
(gereserveerde vaste en niet-vaste vervoerscapaciteit). Het betreft dus een 
drempelwaarde die afgeleid wordt uit de marktwerking. Dit criterium is van belang 
voor de investeringen in vervoers- en opslagcapaciteit opdat deze piekvragen 
vervoerd zouden kunnen worden. 
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In klimatologische termen stemt het criterium dat momenteel wordt gebruikt in België 
overeen met het criterium van de meest veeleisende Europese landen: de koudste 
winter in 95 jaar. Dit indicatief plan raadt een minder strenge drempel van één winter 
in 50 jaar aan. Dat criterium kreeg de voorkeur in het laatste land dat op dit vlak een 
regelgevend initiatief genomen heeft, namelijk het Verenigd Koninkrijk. Dit land 
situeert zich daarmee op het Europees gemiddelde. 

Het seizoenrisico van levering is relatief gemakkelijker op te lossen dan het risico op 
korte termijn (extreme piekdag- en piekuurvragen). De uitputting van de voorraden 
kan immers gecompenseerd worden door aankopen van LNG op de spotmarkt. De 
prijs van die bijkomende bevoorrading kan relatief hoog zijn, maar blijft lager dan de 
prijs van voorraden die gedurende 20 jaar blijven ‘slapen’. In de toekomst zou het 
mogelijk moeten zijn om het socio-economische optimum te onderzoeken. 

In het Verenigd Koninkrijk is de spotmarkt reeds enkele jaren operationeel. Deze 
markt heeft piekvraagmomenten en crisissituaties kunnen beantwoorden. De ervaring 
leert dat er genoeg consumenten bereid zijn hun aardgas te verkopen op de markt 
zolang de vergoeding aantrekkelijk is (zie §3.5).  De leveringszekerheid voor een 
extreme winter wordt niet uitsluitend opgelost met fysische opslagcapaciteit in België. 
Virtuele aardgasopslag en aankoop van flexibiliteitdiensten in het buitenland zijn 
tevens opties. 

Het bedingen van zekerheid van levering wordt aan de markt overgelaten. Op de 
zekerheid van vervoerscapaciteit zal controle blijven bestaan opdat een 
marktconforme ‘extreme’ debietcapaciteit van het net zou gewaarborgd zijn.  In de 
vroegere marktorganisatie was het vrijwel uitgesloten dat een leveringsonderneming 
van aardgas failliet zou gaan. Met de openstelling van de markt is de kans op 
faillissementen niet onbestaande. Men verwacht echter een aanbod van nieuwe 
diensten om zich hiertegen in te dekken (cfr. verzekeringsmarkt, ‘back up’ 
contracten). 

4.7 Bevoorradingsportefeuille 
De samenstelling van de huidige Belgische bevoorradingsportefeuille is het resultaat 
van beleidskeuzes doch zonder een expliciet diversificatiecriterium te hanteren. Toch 
valt het op dat België zich bevoorraadt via een gespreide portefeuille van lange-
termijninvoercontracten. Distrigas heeft lopende contracten met Algerije (tot 2006),  
Nederland (tot 2016) en Noorwegen tot (tot 2022). De spothandel speelt een 
groeiende rol in de bevoorrading. In 2000 ziet de verdeling van de bevoorrading er als 
volgt uit: 28,5% uit Noorwegen (H-gas), 28,5% uit Nederland (L-gas), 24% uit 
Algerije (LNG) en 19% spotgas (H-gas).  

Tot op heden was de bevoorrading via Distrigas in principe voorbestemd voor de 
Belgische aardgasklanten. Dit is niet langer meer het geval naarmate aardgasklanten 
verbintenissen aangaan met andere leveringsondernemingen en naarmate Distrigas 
buitenlandse marktaandelen verwerft. De karakteristieken van de toekomstige 
bevoorrading zijn dus niet meer a-priori gekend maar zijn het resultaat van de 
marktwerking. Voor de overheid is het daarom niet meer opportuun om een 
bevoorradingsportefeuille van een land als dusdanig te plannen. Door de vrijmaking 
van de aardgasmarkt is het meer aangewezen om in een indicatieve planning de 
potentiële bronnen te verkennen voor de Belgische markt en na te gaan (i) of er 
potentieel voldoende aardgas aanwezig is voor de Belgische markt en (ii) of er 
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belemmeringen kunnen optreden in de bevoorrading al dan niet te wijten aan tekorten 
van vervoerscapaciteiten. In dit verband dient worden opgemerkt dat 
piekinvoerdebieten niet in functie zijn van de invoervolumes. Eenvoudigweg kan 
gesteld worden dat wanneer de bevoorrading op jaarbasis vanuit een bepaalde bron 
verdubbelt, de debietcapaciteit van de invoerleiding niet moet worden verdubbeld. In 
dat opzicht heeft België bijvoorbeeld voldoende capaciteit in het oosten om zich 
vanuit die richting te bevoorraden (zie §5.7). Opdat dit indicatief plan op een 
coherente wijze de vervoerscapaciteit zou kunnen beoordelen in deel 5, is het 
noodzakelijk om een referentiescenario uit te werken van de bevoorradingsstromen 
die de vraagvooruitzichten (zie deel 3) kunnen beantwoorden rekening houdend met 
de locatie van de opslag. 

((AA))  AAAARRDDGGAASSBBRROONNNNEENN  

Figuur 11 geeft een overzicht van de potentiële aardgasreserves voor de Europese 
markt. Deze reserves zijn gebaseerd op succesratio’s van aardgasboringen in de 
respectievelijke gebieden (aardgasbassins). Over het algemeen wordt vastgesteld dat 
er meer velden worden ontdekt maar dat deze veel kleiner worden in omvang.  

Figuur 11. Potentiële aardgasreserves voor de Europese markt (in 1012 Nm³) 
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Bron: BP Amoco(2000), Cedigaz (1999)(nota: 0,52=bewezen reserves, (0,8)=waarschijnlijke reserves)  

De Noordzee is de dichtst bijgelegen aardgasbevoorradingsbron voor België. Voor de 
bevoorrading in L-gas kan gerekend worden op de Nederlandse aardgasvelden. Of dit 
aardgas nu geleverd wordt door Belgische, Nederlandse, Duitse of Franse 
leveringsondernemingen is een marktkwestie en geen reguleringsvraagstuk. Het feit 
dat de verschillende leveringsondernemingen op voet van gelijkheid toegang moeten 
kunnen krijgen tot de Belgische L-gasmarkt is echter wel een reguleringsvraagstuk 
(zie §5.2).  

Voor H-gas bestaan er aanzienlijke aardgasreserves aanzienlijk, onder andere in 
Rusland, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Rusland en het Midden-Oosten zijn in 
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de komende  tien jaar evenwel nog geen competitieve bronnen voor België vanwege 
de transportkosten (ook al is Russisch gas aan de bron relatief competitief) ofwel het 
ontbreken van de nodige vervoersleidingen (vooral voor aardgas uit het Midden-
Oosten). Tot 2011 blijft Noors aardgas de belangrijkste H-gasbron.  

De aardgasbevoorrading zal mede gestuurd worden door het beleid van de 
aardgasproducenten. Er dient te worden opgemerkt dat de belangrijkste 
aardgasreserves zich niet op het grondgebied van de EU bevinden. De meeste 
aardgasproducenten hebben in mei 2001 samen een overlegplatform opgericht (de 
OGEC - Organisation of Gas Exporting Countries). Het is moeilijk te voorspellen in 
welke mate het beleid van de producenten zal wijzigen onder druk van de klanten, 
met name de vraag of de aardgasprijzen al dan niet geïndexeerd blijven aan de 
internationale aardolieprijzen. Een ander belangrijk onderwerp betreft de toepassing 
van bestemmingsclausules in de bevoorradingscontracten. De EU doet al het 
mogelijke om restrictieve marktpraktijken van aardgasproducenten te bannen maar dit 
is niet eenvoudig omdat de betrokken producenten zich buiten de EU bevinden. Het 
spreekt overigens voor zich dat indien via contractuele bepalingen de producent 
zichzelf het recht ontzegt om zijn klant in zijn land te beconcurreren en de klant 
zichzelf het recht ontzegt om het aardgas aan een tussenpersoon te verkopen, er nog 
nauwelijks sprake kan zijn van marktwerking. De bestemmingsclausule was in feite 
nodig voor ‘net back pricing’. De producent legde de prijs vast volgens de prijs die in 
het land van bestemming nodig was om met aardolie te concurreren. De verkoopprijs 
aan de boorput verschilt dus van klant tot klant.     

((BB))  BBEEVVOOOORRRRAADDIINNGGSSPPOORRTTEEFFEEUUIILLLLEE  

Aangezien de samenstelling van de bevoorradingsportefeuille van het land het 
resultaat wordt van de marktwerking en niet bepaald wordt via een centrale planning, 
zal dit indicatief plan enkel een globale bevoorrading simuleren die marktevenwicht 
realiseert. Om de belasting van het vervoersnet in deel 5 op een coherente manier te 
simuleren, is het noodzakelijk om een referentieportefeuille voor bevoorrading samen 
te stellen die de vraag beantwoordt. Er wordt een bevoorradingsscenario voorgesteld 
dat toelaat de vraagvooruitzichten tot 2011 (zie deel 3) te voldoen. Dit scenario zal 
vervolgens gebruikt worden in deel 5 om de vervoerscapaciteit te beoordelen. Het 
bevoorradingsscenario houdt rekening  met de huidige invoerstromen in België en de 
meest waarschijnlijke ingangspunten van België voor de bevoorrading en de 
flexibiliteit voor de toekomst. Hierbij wordt de bestaande bevoorradingsportefeuille 
van Distrigas in rekening gebracht.  

Voor de opstelling van een indicatief referentiescenario voor de samenstelling van de 
bevoorradingsportefeuille voor België wordt de bevoorrading in drie 
aardgasspecificaties opgedeeld en voor elke specificatie wordt de te verwachten 
invoerstroom bepaald: 

a.  LNG bevoorrading met cargo’s tot aan de terminal van Zeebrugge. Er wordt 
verondersteld dat het huidige invoervolume van LNG zich verder zet tot 2011. Dit 
is een referentiescenario met een relatief hoog aandeel van LNG in de 
bevoorrading (rond de 24%). Afhankelijk van de competitiviteit van LNG ten 
opzichte van pijpleidingengas en de evolutie van de flexibiliteitvraag, zou LNG 
aandeel kunnen verliezen maar een minimum volume van LNG blijft in ieder 
geval nodig omwille van de moduleringsbehoefte.  
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b.  Nederlandse L-gas waarvoor de NAM (Nederlandse AardolieMaatschappij) de 
enige producent is (§5.2). L-gas stromen zijn bijgevolg met zekerheid gekend 
maar dit sluit niet uit dat meer dan één leveringsonderneming die ook over L-gas 
beschikt, gaat opereren op de Belgische L-gasmarkt. Er dient worden herhaald dat 
het hier een scenario van ongewijzigd beleid betreft, met name dat de huidige 
karakteristieken van de Belgische L-gasmarkt zich niet wijzigen en het 
klantenpotentieel voor L-gas behouden blijft (zie tevens deel 3).  

c.  De bronnen voor H-gas kunnen divers zijn in functie van de 
leveringsondernemingen die opereren in België en hun bevoorradingsportefeuille 
maar er wordt aangenomen dat het dominerend Noors aardgas zal zijn. Dit is al 
dan niet lange termijn gecontracteerd aardgas of spotgas.  

Tabel 15 geeft een indicatieve bevoorrading van België in L-gas, in H-gas en in LNG 
die toelaat om de Belgische aardgasvraag te dekken (met een relatief hoog aandeel 
van LNG). Deze referentiebevoorrading wordt in deel 5 gebruikt bij de simulatie van 
het vervoersnet.   

Tabel 15. Indicatieve bevoorradingsportefeuille voor de invulling van de 
vraagvooruitzichten van België 2001-2011. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
L-gas 30% 29% 29% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 
H-gas 44% 46% 47% 48% 49% 50% 51% 51% 51% 51% 52% 
LNG 26% 25% 24% 24% 23% 22% 21% 21% 21% 21% 20% 
aanbodTWh 197,9 205,1 212,5 219,2 226,3 231,7 238,1 243,2 246,3 248,5 251,8
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5. Infrastructuur: netwerk en capaciteiten 

5.1 Context 
Als werkhypothese in dit indicatief plan wordt vooropgesteld dat het vervoersnet 
zodanig wordt ontwikkeld dat het evenwicht tussen vraag (deel 3) en aanbod (deel 4) 
gerealiseerd kan worden. Onder normale vraagomstandigheden beschikt de markt 
over voldoende vervoersfaciliteiten en –capaciteiten zowel in het binnenland als op de 
ingangspunten van het land. Bij extreme piekvragen en in geval van incidenten – al 
dan niet technisch – kan het vervoerssysteem wel onder druk komen te staan. De 
gedragscode bedoeld in artikel 15/5, §3, van de gaswet dient de marktwerking te 
sturen door het invoeren van vlot werkende secundaire markten voor aardgas en 
vervoerscapaciteit. In dit verband stelde de CREG in haar voorstel van koninklijk 
besluit betreffende de gedragscode inzake toegang tot de vervoersnetten voor aardgas 
voor om de inlassing van een clausule in de vervoerscontracten te verplichten 
waardoor de vaste capaciteit van een vervoerscontract kan herleid worden tot een 
niveau dat beter overeenstemt met de werkelijke behoeften van de netgebruiker 
(CREG 2000).  

Door de confrontatie van de aardgasvraag en het aanbod van aardgas zoals besproken 
in dit indicatief plan, worden mogelijke verzadigingspunten en ontbrekende 
verbindingen in het vervoersnet geïdentificeerd. Voor ieder vervoersprobleem zijn er 
gewoonlijk verschillende technische oplossingen mogelijk. De oplossing mag 
evenwel niet enkel gebaseerd zijn op puur commerciële motieven. Er moet immers 
ook rekening gehouden worden met publieke belangen zoals de vermazing van het 
vervoersnet (bevoorradingszekerheid via het ‘n-1’ principe en ontsluiting van 
gebieden), de aanmoediging van mededinging, de maximale benutting van synergieën 
(bijvoorbeeld tussen binnenlands vervoer en transit), de lange termijnstrategie (positie 
van België in het Europees aardgasnetwerk), enz.. Ontwikkelingen van het netwerk 
die meerdere operationele problemen tegelijk oplossen en tegemoet komen aan 
meerdere belangen verdienen de voorkeur. In elk geval moet de ontwikkeling van het 
netwerk beantwoorden aan een (te verwachten) vraag.  

Tussen de beslissing om te investeren en de ingebruikname van de installatie verloopt 
ongeveer 5 jaar: 2 jaar voor vergunningsprocedures + 3 jaar voor de constructie. Er 
moet dus sterk geanticipeerd worden op de vraagevolutie, temeer omdat de relatief 
kapitaalintensieve investeringen slechts terugverdiend kunnen worden door de 
oplossing van structurele knelpunten. In deze investeringsproblematiek zijn 
bovendien nog niet alle spelregels gekend, hetgeen in dit stadium aanleiding kan 
geven tot uiteenlopende interpretaties over de nood aan netversterkingen of 
bijkomende diensten. Het investeringsbeleid dient met name gestuurd te worden om te 
voorkomen dat er structurele vervoerstekorten of –overschotten zouden ontstaan. Er 
dient vermeld dat aangezien vertrokken wordt van vraagvooruitzichten tot 2011, dit 
indicatief plan geen investeringen kan plannen tot 2011 maar tot maximaal 2006. 
Niettegenstaande een efficiënte planning van het vervoersnet kan niet vermeden 
worden dat de keuzevrijheid van de marktspelers bij extreme situaties beperkt is.  

In de simulaties van gasstromen wordt de vervoerscapaciteit voor transit op het huidig 
niveau van de meerjarentransitcontracten gehandhaafd. In §3.6 werd aangegeven dat 
er geen indicatie bestaat dat de transitvraag zal toenemen. Het is tevens bekend dat 
een aanzienlijk deel van de gecontracteerde transitcapaciteit niet effectief wordt 
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gebruikt (§3.6). Dit geeft dus een groot potentieel voor de vervoerscapaciteit op de 
secundaire markt. 

5.2 Laagcalorisch aardgasvervoersnet 
Een beeld van de twee geografisch gescheiden aardgasmarkten voor hoogcalorisch 
aardgas (H-gas) en laagcalorisch aardgas (L-gas) wordt weergegeven in Figuur 12. 
Gezien de specifieke marktsituatie (slechts één producent) wordt er in dit indicatief 
plan afzonderlijk aandacht besteed aan het L-gasvervoersnet.  

Er dient worden opgemerkt dat voor de dimensionering van het pijpleidingennet het 
onderscheid tussen L-gas en H-gas manifest is. Om dezelfde hoeveelheid energie te 
vervoeren dient voor L-gas zowat 20% meer vervoerscapaciteit te worden voorzien 
dan voor H-gas. 

Het L-gas uit Nederland komt België binnen via Poppel en in mindere mate via 
Zandvliet. De dubbele verbinding Poppel-Blaregnies (diameter 900 mm, bedrijfsdruk 
67 bar) vormt de centrale as en staat in voor de bevoorrading van L-gas in België. Via 
deze hoofdleidingen wordt tevens L–gas doorgevoerd naar Frankrijk. Naast L-gas 
gaat er via Blaregnies ook H-gas naar Frankrijk. Dit transit H-gas is afkomstig van 
Zeebrugge (Troll –leiding) en ’s Gravenvoeren (Segeo-leiding).  

Figuur 12. Het Belgisch vervoersnet H-gas versus L-gas. 

Zeebrugge 

Bron: www.distrigas.be (nota: blauw=L-gasvervoersnet, rood=H-gasvervoersnet)  

De NAM (eigenaar van het Groningen-veld; 50% Shell, 50% Exxon. Shell is 
aandeelhouder van : NAM, Gasunie en Distrigas) levert tot op heden uitsluitend aan 
de Nederlandse leveringsonderneming Gasunie (monopsonist, Nederlandse 
wetgeving) die op haar beurt L-gas levert aan Distrigas, Gaz de France en Duitse 
leveringsondernemingen.  

http://www.distrigas.be/
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Omschakelen van L-gas in H-gas is mogelijk mits een technische ingreep bij de 
toestellen van de aardgasklanten. Daarnaast dient de leveringsdruk van het 
distributienet te worden omgeschakeld van 25 mbar naar 20 mbar hetgeen mede 
betekent dat bij klanten aangesloten op het 100 mbar net een individuele drukregeling 
bij de teller geplaatst dient te worden. Kortom, omschakeling is technisch mogelijk op 
relatief korte termijn maar betekent een belangrijke éénmalige investering. Als we 
spreken over grote aardgasverbruikers kan het stimuleren van een omschakeling naar 
H-gas of een dubbele bevoorradingsleiding wel een kosteffectieve ingreep zijn om het 
aardgassysteem te beheren (zie bijvoorbeeld de industrie in het Antwerpse 
havengebied). We zien bijvoorbeeld dat de STEG-centrale van Vilvoorde (365 MWe) 
en Saint-Ghislain (350 MWe) kunnen gevoed worden met zowel L-gas als H-gas. 

Het is duidelijk dat de Belgische afzetmarkt voor L-gas afgebakend is en wordt 
gedomineerd door één bevoorradingsketen. Een openstelling van deze markt is 
minder vanzelfsprekend dan voor H-gas waarvoor wel meerdere producenten 
aanwezig zijn op de markt. Met de huidige infrastructuur zijn er twee strategieën 
denkbaar om meerdere marktspelers toegang te geven tot de Belgisch L-gasmarkt: (i) 
transformatie van H-gas in L-gas maar dit is evenwel duur en technisch beperkt en 
bijgevolg weinig marktopportunistisch en (ii) swappen van H-gas in L-gas maar 
gezien het gevoerde Nederlandse kleine-velden-beleid is dit een beperkte optie 
(Gasunie 2000). Om mededinging in het L-gas te bevorderen dienen bijgevolg nieuwe 
opties overwogen te worden.  

Vooraleer nieuwe opties te bespreken is het nuttig de huidige marktsituaties nader toe 
te lichten. Het Belgisch L-gasverbruik bedraagt 30% van de totale aardgasvraag. Dit 
komt in 2001 overeen met 6,03 miljard Nm³. Het grootste gedeelte van dit L-gas 
(66%) is bestemd voor de distributiesector. De industrie verbruikt 31%: 20% voor de 
rechtstreekse klanten van Distrigas en 11% in ‘in participatie’ met de distributiesector. 
Tenslotte wordt 3% van het L-gas toegewezen voor de productie van elektriciteit.   

Men verwacht geen grote afwijkingen tussen de productieprijzen van L-gas ten 
opzichte van H-gas. Gasunie zal hoogstwaarschijnlijk zijn prijzen afstemmen om de 
beoogde afzet te bereiken. Enkel met de bewezen reserves in Nederland kan er nog 
een dertigtal jaar op het huidig niveau worden geproduceerd. De verdwijning van het 
L-gasgebied in België lijkt bijgevolg onwaarschijnlijk en niet voordelig. De 
concurrentie tussen L-gas en H-gas kan via volgende maatregelen bevorderd worden: 

(i) Het uitwerken van een mechanisme voor swaps tussen L-gas en H-gas. 

(ii) Investeren in dubbele verbindingen L-gas en H-gas bij grootverbruikers die 
een omschakeling vragen en die dus zelf over installaties beschikken om op 
beide gaskwaliteiten te werken. Deze investeringen vormen een alternatief 
voor transformatoren die H-gas omzetten in L-gas. In de vooruitzichten van 
Distrigas wordt overwogen om dergelijke installaties te moderniseren. Deze 
installaties dienen tegenwoordig om vraagpieken in L-gas op te vangen door 
H-gas te converteren met een variabele meerkost van 10 à 15% voor de 
transformatie plus de meerkost voor het vervoeren van het stikstof (in het L-
gas). Het bestaan van een cliënteel dat bij piekperioden kan omschakelen is 
een belangrijk flexibiliteitinstrument. Op deze manier wordt het onevenwicht 
in één zone opgevangen met de reserve in de andere zone. Daarom verdient 
het de voorkeur te investeren in dubbele verbindingen liever dan in 
transformatoren. 
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Een haalbaarheidsstudie zal moeten uitmaken welke sites voor dergelijke 
dubbele verbindingen in aanmerking kunnen komen. Dit geldt zowel voor H-
gasverbruikers  die bijkomend op L-gas kunnen worden aangesloten als 
omgekeerd. De resultaten van deze studie worden tegen 1 oktober 2002 
verwacht. Een geïntegreerde aanpak waarbij deze investeringen gecombineerd 
worden met netversterkingen verdient de voorkeur. De bouw van een nieuwe 
STEG-centrale is een opportuniteit om dergelijke dubbele verbindingen op L-
gas en H-gas te verwezenlijken indien hiervoor een geschikte locatie wordt 
gevonden.  

(iii) Naarmate het aantal marktspelers (actieve leveringsondernemingen, 
onderbreekbare grootverbruikers) dat over L-gas beschikt toeneemt kan 
overwogen worden een spotmarkt en een hub voor L-gas in België op te 
richten. De haalbaarheid van dergelijk initiatief zou vóór de volgende 
herziening van dit indicatief plan moeten worden uitgevoerd. In combinatie 
met de hub voor L-gas in vorming te Bunde (Duitsland), zou het L-gas van 
kleinere Duitse producenten toegankelijk worden. 

(iv) Het invoeren van een ‘gas-release’-programma waarbij de huidige invoerder 
van L-gas verplicht wordt een deel van zijn bevoorradingsportefeuille te 
veilen, zou volgens een eerste analyse een wetgevend initiatief vragen. 

Bovenvermelde maatregelen worden onderzocht en aangewend voor zover nodig om 
een werkelijke en vlotte concurrentie tussen de twee gaskwaliteiten te realiseren. . Het 
is niet mogelijk elke eindafnemer fysisch op beide gaskwaliteiten aan te sluiten. Men 
verwacht echter dat bovenvermelde maatregelen onrechtstreeks een invloed zullen 
hebben op de hele L-gasmarkt in België. De volgende herziening van het indicatief 
plan zal de impact van de maatregelen voor zowel de rechtstreekse klanten van de 
vervoerssector als de klanten van de distributiesector evalueren. Hierbij zal worden 
nagegaan welke leveringsondernemingen effectief actief zijn op de Belgische L-
gasmarkt. 

5.3 Hub van Zeebrugge 
Een hub is een plaats waar aardgas fysisch ter beschikking kan worden gesteld. Hubs 
zijn essentieel voor de spothandel in aardgas. Hubs ontstaan op locaties waar vraag is 
naar fysische aardgastransacties en waar meerdere aardgasleidingen kruisen. Een 
dergelijk kruispunt van leidingen laat toe om aardgas van de ene leiding naar de 
andere te sturen. Een hub moet op de eerste plaats beschikken over een meetstation 
om transacties correct te kunnen uitvoeren. Hubs bieden een groeiend pakket van 
diensten aan die het kopen, verkopen en vervoeren van aardgas vergemakkelijken. De 
klassieke diensten van een efficiënte hub omvatten: (i) verkoop van gas, (ii) 
balancering, (iii) opslag: tijdelijk tussen de transacties door of voor langere perioden, 
(iv) elektronische handel en (v) informatiediensten en (iv) prijsinformatie. De 
resultaten van hubhandel zijn: (i) het bevorderen van een concurrentiedruk in de 
markt, (ii) de prijstransparantie, (iii) het bezuinigen op transactiekosten, (iv) de 
bevoorradingszekerheid, (v) het verruimen van de keuzemogelijkheden van kopers en 
producenten en (vi) het toenemen van de marktliquiditeit, de transparantie en de niet-
discriminerende toegang tot de markt.  

Zeebrugge is de eerste hub op het Europese vasteland en tot op heden het enige 
contactpunt met de Britse markt. Er zijn tal van ontluikende hubs in Europa hetgeen 
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de economische efficiëntie van aardgasbevoorrading zal bevorderen. Het ontstaan van 
tal van hubs in Europa betekent op zich niet dat de positie van de hub van Zeebrugge 
in het gedrang zou komen. Het ontstaan van meerdere hubs kan eerder de positie van 
elke hub versterken door het ontwikkelen van commerciële activiteiten tussen hubs en 
in dit geheel blijft de hub van Zeebrugge centraal gelegen tussen de Noordzee en 
West-Europa. Het is evenwel zo dat aangezien Zeebrugge niet over een lokale 
opslagcapaciteit beschikt, dit de positie als hub afzwakt (zie §5.5). Tussen transacties 
door zijn handelaars vaak op zoek naar een opslag voor hun verhandeld aardgas. 
LNG-opslag kan hier gedeeltelijk aan tegemoet komen maar de verschillen in 
aardgaskwaliteiten kan voor problemen zorgen (zie §4.2).  

De hub van Zeebrugge omvat vier aardgasinstallaties (zie Figuur 13): (i) de LNG-
terminal: dit is de aanmeerplaats waar LNG wordt versast van de methaantankers naar 
de 3 LNG-reservoirs, (ii) de terminal van de Zeepipe, (iii) de terminal van de 
Interconnector en de (iv) de ‘peak shaving’ installatie van Dudzele. 
Volledigheidshalve kan de elektriciteitscentrale van de hub vermeld worden als 
potentieel van virtuele aardgasopslag. 

Figuur 13. De hub van Zeebrugge.  

Z 

 
Bron:www.distrigas.be  

De LNG-activiteiten te Zeebrugge omvatten: de  (i) versassing van LNG uit de 
cargo’s in de opslaginstallatie bestaande uit drie reservoirs, (ii) de opslag van LNG als 
dusdanig en (iii) de ontspanningsinstallaties. Deze keten wordt als één geheel 
voorgesteld alhoewel het drie verschillende activiteiten betreft. Trouw aan de 
vrijmaking van de aardgasmarkt dienen de drie activiteiten als afzonderlijke diensten 
worden afgelijnd waarop derden beroep moeten kunnen doen (TPA). Dit geldt tevens 
voor eventuele bijkomende diensten die zouden gecreëerd worden. 

De hub van Zeebrugge vervult een sleutelpositie in het Belgisch aardgassysteem, 
zowel in het raam van een diversificatie van bevoorradingsbronnen en –routes als in 
de creatie van een marktwerking. Dit indicatief plan beveelt daarom een 
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haalbaarheidsstudie aan om de wenselijkheid van verdere investeringen in de hub te  
analyseren (zie §5.7). 

5.4 Dimensionering van vervoerscapaciteit 

((AA))  BBEESSTTAAAANNDDEE  AAKKKKOOOORRDDEENN  

Er bestaat geen wetgeving die expliciet gericht is op de debietdimensionering van 
vervoersleidingen – wel impliciet via het koninklijk besluit omtrent de ‘continue’ 
leveringen aan de distributie (zie §4.6). Er bestaat wel een dubbel akkoord tussen de 
betrokken partijen:  

a. het vervoer van aardgas is verzekerd tot een gemiddelde dagtemperatuur van -
11°C. Statistisch is 1 dag in de 10 jaar kouder dan een gemiddelde 
dagtemperatuur van –11°C; 

 
b. het vervoer van aardgas is verzekerd tot een periode van vijf opeenvolgende 

dagen van –10°C tot –11°C. Statistisch zijn vijf opeenvolgende dagen in de 95 
jaar kouder dan –10°C tot –11°C. 

Deze praktische akkoorden zijn in feite berekend op het maximumverbruik 
(geïnstalleerd vermogen) van het park van verwarmingsinstallaties op aardgas in de 
distributie. 

De referentievraag voor de dimensionering betreft de vaste leveringen, dus na aftrek 
van de onderbreekbare piekvragen. De praktijk in het verleden leert dat de 
leveringzekerheid van leveringsonderneming Distrigas was gewaarborgd tot 
bovenstaande vervoerscriteria. Dit indicatief plan beoogt een marktconform criterium 
om de debietdimensionering van de vervoersleidingen te bepalen.  

((BB))  MMAARRKKCCOONNFFOORRMM  CCRRIITTEERRIIUUMM  

Leveringsondernemingen reserveren vervoerscapaciteit in functie van de gewenste 
dienstverlening van hun klantenbestand. Het is aan de vervoersondernemingen om in 
functie van de (verwachte) capaciteitsvraag de nodige investeringen te verrichten. Er 
is evenwel geen garantie dat vervoersondernemingen voldoende investeren in 
verbindingen en capaciteiten omdat zij lokaal vaak afgeschermd blijven van 
concurrentiedruk (concurrerende pijpleidingen blijven ook in een open markt een 
zeldzaamheid). Zo kan een vervoersonderneming bijvoorbeeld via haar 
investeringsbeleid een markt afschermen of bewust congestiepunten behouden om zo 
hogere vervoersprijzen te vragen.  

Met betrekking tot het investeringsbeleid van de vervoersondernemingen dient de 
wijze van verdiscontering van de toekomstige vraag en de daaruit vloeiende 
investeringsbeslissingen gecontroleerd te worden. De oplossing van een verwacht 
structureel knelpunt in jaar t vereist gemiddeld een start van de investeringsprocedure 
in t-5. Het komt er dus op aan om de gemiddelde capaciteitsvraag in de toekomst zo 
correct mogelijk in te schatten. Omdat de toekomst per definitie onzeker is, is het 
wenselijk dat bij de inschatting van de toekomstige capaciteitsvraag een bepaald 
referentiecriterium gehanteerd wordt dat zo marktconform mogelijk is. Dit indicatief 
plan stelt voor om de gemiddelde capaciteitsreservatie voor een piekmoment te 
definiëren in klimatologische termen. De huidige contractcultuur leert dat de 
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bedongen leveringszekerheden bepaald zijn in functie van gemiddelde 
buitentemperaturen. Tabel 16 geeft de resultaten van een internationale benchmarking 
van de criteria voor dimensionering ( externe studie 2001d). 

Tabel 16. Statistische kansen van congestieproblemen in het vervoersnet van 
enkele EU-landen.  

België Frankrijk Verenigd 
Koninkrijk 

Italië Denemarken (*)

1 dag / 10 jaar  
of  

5 dagen/100 jaar 

1 dag / 50 jaar 1 dag / 20 jaar 1 dag / 95 jaar 3 dagen –14°C 

(*) 3 dagen van –14°C heeft zich nog niet voorgedaan in Denemarken (1 dag van –14°C heeft een kans 
van 1 keer in de 20 jaar).  

Opvallend is het huidig dubbel criterium in België voor de bepaling van de 
piekdebietcapaciteit van het vervoersnet.  

Dit indicatief plan tot 2011 stelt voor om de toekomstige gemiddelde maximale 
gereserveerde vaste vervoerscapaciteit in te schatten zodanig dat er maximaal  één dag 
om de  20 jaar een tekort aan aardgas kan optreden. Deze drempel correspondeert met 
het criterium in het Verenigd Koninkrijk, het land dat het recentst hieromtrent een 
regelgeving heeft ingevoerd en dat als eerste de aardgasmarkt openstelde in de EU. 
Met andere woorden, de gemiddeld maximale bedongen leveringszekerheid van de 
vervoersnetgebruikers ligt op een niveau dat zij bereid zijn om één dag om de 20 jaar 
niet langer zeker te zijn voldoende gas te krijgen. Die waarschijnlijke 
maximumfrequentie stemt in klimatologische termen overeen met een gemiddelde 
buitentemperatuur van –11,8°C gedurende 24 uur. De debietcapaciteit  voor deze 
piekwaarde wordt berekend  na aftrek van de onderbreekbare vervoerscontracten die 
op vraag van de vervoersonderneming onderbroken kunnen worden (uiteraard binnen 
de limieten van de contractuele onderbreekbaarheid). 

Het betreft hier een regel die een weerspiegeling is van de leveringszekerheden in de 
markt (Figuur 14). In functie van de marktevolutie kan de schatting van de 
toekomstige vraag naar vaste vervoerscapaciteit aangepast worden. Deze 
zekerheidswaarborg betekent op praktisch vlak dat toeleveringen kunnen beperkt 
worden tot de bedongen capaciteitsreservatie. Elke netgebruiker bepaalt voor zichzelf 
het aanvaardbaar risico, bijvoorbeeld éénmaal tekort aan aardgas om de 20 jaar. 
Vervolgens berekent deze netgebruiker zijn overeenkomstig maximaal 
aardgasverbruik en wordt de nodige vervoerscapaciteit gereserveerd. Elke vaste 
vervoerscapaciteit is (behoudens overmacht) 100% gewaarborgd onafhankelijk van de 
buitentemperatuur. Als de netgebruiker ooit meer debiet nodig heeft dan hij 
gereserveerd heeft terwijl het net verzadigd is, zal de vervoersonderneming deze 
bijkomende capaciteit mogen ontzeggen. Dit betekent dat voor een correcte 
marktwerking de nodige apparatuur geïnstalleerd moet worden. Telemetrisch 
bediende kranen en/of debietbeperkers zijn haalbaar bij klanten van het vervoersnet 
maar niet binnen de distributiesector.  

Het aardgasdebiet dat de klanten van het distributienet kunnen afnemen is feitelijk 
enkel beperkt door het geïnstalleerde vermogen van hun verwarmings- en andere 
toestellen. Wanneer het extreem koud weer is, zal de distributienetbeheerder enkel 
kunnen ingrijpen door de levering van uitgekozen klanten te onderbreken. Hier krijgt 
het criterium betreffende bevoorradingszekerheid een andere betekenis (dan op het 
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vervoersnet): het is de temperatuur onder dewelke de netbeheerder wettig een vast 
vervoerscontract mag onderbreken.  

In Figuur 14 wordt schematisch het mechanisme weergegeven voor de 
dimensionering van investeringen in pijpleidingen. Het schema bestaat essentieel uit 
twee delen: enerzijds kiest de markt op ieder moment (moment t) vrij de 
gereserveerde vervoerscapaciteiten, anderzijds wordt continu het toekomstig verloop 
(t+10) van de capaciteitsvraag ingeschat. Deze schatting van de toekomst gebeurt 
onder andere op basis de kennis van het marktgedrag op moment t. De ingeschatte 
maximale gemiddelde capaciteitsreservatie over de horizon bepaalt de 
dimensionering. Indien bijvoorbeeld een knelpunt wordt verwacht in t+x dient er 
tijdig geïnvesteerd te worden in deze investering om operationeel te zijn in t+x en 
zullen op dat tijdstip de vervoerstarieven worden aangepast. Vervolgens zullen de 
nieuwe vervoerstarieven het economisch beslissingproces opnieuw beïnvloeden. Dit 
is een dynamisch proces van dimensionering. 
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Figuur 14. Mechanisme voor de dimensionering van de vervoersinfrastructuur. 
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((CC))  CCOOHHEERREENNTTIIEE  TTUUSSSSEENN  DDEE  RRIISSIICCOOCCRRIITTEERRIIAA  

In Figuur 15 wordt een samenvatting gegeven van de criteria voor zekerheid van 
vervoerscapaciteit (debietrisico) en van leveringszekerheid tijdens een extreme 
winterperiode (volumerisico). Er dient worden opgemerkt dat deze criteria 
werkhypothesen betreffen en als dusdanig geen rigide reguleringscriteria. Zoals eerder 
behandelt, worden deze drempelwaarden afgeleid van de marktwerking: (i) 
leveringszekerheid wordt vrij onderhandeld tussen klant en leveringsonderneming en 
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(ii) zekerheid van vervoerscapaciteit heeft alles te maken met een correcte inschatting 
van de toekomstige vraag naar vaste vervoerscapaciteit. 

Het debietrisico wordt in sterke mate bepaald door de vervoerscapaciteit van het 
netwerk terwijl het volumerisico sterk bepaald wordt door de opslagcapaciteiten, 
fysisch en virtueel. Dit indicatief plan stelt voor om de kans op netwerkverzadiging te 
verkleinen naar 1 kans op 20 jaar (verstrengen) en de kans op een aardgastekort voor 
de distributie tijdens de winter te vergroten tot 1 kans in 50 jaar (versoepelen). Het 
lijkt het meest waarschijnlijk dat beide criteria in de toekomst verder zullen 
convergeren.  

Figuur 15. Coherentie tussen de risicocriteria 

 debietrisico 
(piekdag) 

 

  volumerisico 
(extreem koude winter) 

vroeger 1 kans op 10 jaar   1 kans op 95 jaar 
   

 
     convergentie 

 

 

indicatief plan  1 kans op  
20 jaar 

1 kans op  
50 jaar 

 

     
  

5.5  Aardgasopslag 
België beschikt over drie opslagfaciliteiten: 

(i) De ondergrondse opslag te Loenhout (H-gas). Gezien de stijgende vraag naar 
aardgas en de daarmee samengaande stijgende piekbelasting (zie §3.3), is het 
aangewezen om de ondergrondse opslagcapaciteit te Loenhout maximaal uit te 
breiden. Distrigas voorziet een verhoging van het totale opslagvolume van 1 
miljard Nm³ naar 1,2 miljard Nm³ en een stijging van het nuttig bruikbaar 
volume van 500 miljoen Nm³ naar 630 miljoen Nm³. Het maximaal 
uitzenddebiet wordt tegelijk verhoogd van 500.000 Nm³/h naar 550.000 
Nm³/h. 

(ii) De ‘peak shaving’ installatie van Dudzele in de hub van Zeebrugge (LNG) 
heeft een nuttige opslagcapaciteit van 57.250 m³ LNG en een uitzendcapaciteit 
van 400.000 Nm³/h. Een bijkomende investering is gepland voor 2002/3 
waardoor de opslagcapaciteit wordt verhoogd met +19.000 m³ LNG en de 
uitzendcapaciteit met +100.000 Nm³/h.  

(iii) De drie LNG-tanks in de hub van Zeebrugge kunnen ook aanzien worden als 
opslagcapaciteit. De nuttige opslagcapaciteit bedraagt 3 x 87.000 m³ LNG 
=261.000 m³ LNG en de gezamenlijk uitzendcapaciteit bedraagt 750.000 
Nm³/h met de mogelijkheid tot een verhoging tot 900.000 Nm³. Dit indicatief 
plan oordeelt dat bijkomende LNG-opslag van groot belang is voor de 
Belgische aardgashuishouding. In een eerste fase zou een vierde LNG-tank te 
Zeebrugge gebouwd moeten worden. 
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De totale nuttige opslagcapaciteit in België (incl. gepland) bedraagt 832 miljoen Nm³ 
(H-gas) en de uitzendcapaciteit bedraagt 1.900.000 Nm³/h. De verhouding tussen de 
nuttige opslagcapaciteit en het totaal binnenlands verbruik van H-gas bedraagt 6% in 
2001 en 5% in 2011. Voor L-gas bestaan er geen opslagfaciliteiten. 

Krachtens het artikel 1, 8° en 10°, en artikel 15/5, §1, van de gaswet is aardgasopslag 
in België onderworpen aan gereglementeerde TPA. De CREG zal in 2002 de 
modaliteiten hiervoor verder uitwerken. De CREG zal eveneens in 2002 een studie 
uitvoeren over de methodologie om de opslag te berekenen die nodig is om de 
continuïteit van de leveringen aan de captieve markt te waarborgen. 

Inzake LNG-opslag beschikt België over de terminal voor gastankers te Zeebrugge 
die verbonden is met drie opslagtanks in de voorhaven. De LNG-installaties van deze 
site, bestaande uit de terminal, de opslag- en de hervergassingsinstallaties, worden op 
dit ogenblik voorgesteld alsof het hier om een onverbrekelijk met elkaar verbonden 
geheel zou gaan. De TPA tot deze activiteiten moet dringend van elkaar gescheiden 
worden en de TPA tot de terminal, de opslag, de hervergassingsinstallaties en tot elke 
andere dienst die op deze site zou kunnen opgericht worden, dienen afzonderlijk 
organiseerd te worden. 

De LNG-opslag is een belangrijk flexibiliteitmiddel (zie §3.5,§4.4). Zowel in termen 
van volume (1 m³ LNG wordt 600 Nm³ gas) als in termen van uitzendcapaciteit. Deze 
opslagcapaciteiten moeten door elke netgebruiker gereserveerd kunnen worden tegen 
voor iedereen geldende voorwaarden. De toegang van derden tot LNG-opslag van 
zowel Zeebrugge als Dudzele zou tegen 1 april 2002 moeten ingevoerd worden, 
onverminderd een recht van voorkoop ten voordele van de exploitant van de LNG-
terminal voor de omvang van de grootste cargo (gemiddelde cargo is 125.000 m³ 
LNG). 

Er bestaat een samenloop van redenen om te stellen dat een uitbreiding van de LNG-
opslag in Zeebrugge nodig is: 

i. Een LNG-terminal is een ingangspunt dat kan dienen voor aardgas van veel 
verschillende oorsprongen (zie §4.4). Dit kan van bijzonder belang zijn bij 
piekperioden of in crisissituaties. Dankzij de  groeiende vervoerscapaciteit van 
de wereldvloot van LNG-cargo’s en de ontwikkeling van LNG- swaps, biedt 
deze uitweg een extra diversificatiepotentieel van de bevoorradingsbronnen. In 
§4.4 werd toegelicht waarom de LNG-keten een relatieve soepelheid biedt om in 
te springen daar waar de vraag het verrechtvaardigt. Hoe groter de wereldvloot, 
des te groter de beschikbare marge voor korte termijn transacties. Als men 
echter het tempo van het lossen van LNG-cargo’s tijdelijk wil opdrijven moet er 
meer opslag beschikbaar zijn. 

ii. Hoewel LNG-opslag niet typisch is voor seizoenbalancering, kan de bijdrage 
niet verwaarloosd worden, vooral als bekend is dat er in België niet voldoende 
faciliteiten aanwezig zijn om zelf in te staan voor de binnenlandse opslagvraag. 

iii. De grote uitzendcapaciteit van de LNG-installaties is strategisch belangrijk om 
onevenwichten op het vervoersnet te compenseren, complementair met de ‘line 
pack’. De LNG-opslag zou enigszins als expansievat dienen. 

iv. De opslag is een essentiële dienst op een hub (zie §5.3). daarom kan verwacht 
worden dat er een groeiende vraag naar opslag zal zijn in Zeebrugge. 
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v. Op wereldvlak stelt men vast dat de competitiviteit van LNG als 
vervoerstechniek de laatste jaren geleidelijk verbetert ten opzichte van de 
pijpleidingen (zie §4.4). Men begint nu aardgas in zee te winnen met een 
drijvende ‘condensatiefabriek’, zonder dat er pijpleidingverbindingen bestaan 
tussen de productiesite en het vasteland. 

De ideale benutting van de LNG-opslag vraagt om diensten die bijkomend in 
Zeebrugge zouden kunnen worden aangeboden: 

i. een beurs voor swaps tussen aardgas en LNG; 

ii. de menging van gassen om de overgang tussen de verschillende netten mogelijk 
te maken, zeker zolang de specificaties van H-gas in de naburige landen 
verschillen (zie §4.2). 

Om een definitief standpunt te kunnen innemen moeten volgende elementen nog 
onderzocht worden, rekening houdend dat de termijn om een uitbreiding van de LNG-
opslag te realiseren circa vijf jaar is: 

i. Hoe reageren de marktspelers op de hub van Zeebrugge tegenover een dergelijk 
initiatief? De LNG-vraag op lange termijn is moeilijk in te schatten aangezien 
de marktmechanismen die aan de grondslag liggen van de vraag naar LNG-
opslag nog vorm moeten krijgen. 

ii. Hoe wordt de problematiek van de bevoorradingszekerheid verder uitgewerkt? 
Komt er een openbare dienstverplichting om te verzekeren dat er voldoende 
opslag wordt gereserveerd op nationale schaal? De antwoorden op deze vragen 
zullen een weerslag hebben op de vraag naar opslag. 

iii. Komt dit project in aanmerking voor financiële steun vanuit Europese instanties, 
omwille van het strategisch belang van de hub van Zeebrugge? 

iv. In welke mate zal dit project besparingen toelaten op de rest van het 
vervoersnet? Dankzij dit soepel instrument kan men onder andere het volume 
line pack dat door het netwerk geboden wordt verminderen en wordt de 
vervoerscapaciteit van de pijpleidingen (met eenzelfde diameter) groter. Het is 
bekend dat het Belgisch vervoersnet relatief minder line pack reserve heeft dan 
de buurlanden omdat de gemiddelde lengten van de leidingen kleiner zijn. Dit is 
trouwens één van de redenen waarom de beheerder van het geïnterconnecteerd 
net een uurbalancering wenst op te leggen. 

v. Onder welke structuur komt deze investering terecht?  Zal de LNG-activiteit 
juridisch gescheiden zijn van de andere vervoersactiviteiten? Zijn er kandidaat 
investeerders? 

Er zal een haalbaarheidsstudie uitgevoerd worden die bovenstaande aspecten zal 
behandelen tegen  31 maart 2003. 

5.6 Vervoerscapaciteiten 
In Figuur 16 wordt het Belgisch aardgasvervoersnet weergegeven.  
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Figuur 16. Het Belgisch aardgasvervoersnet. 

Bron: Distrigas 

In Figuur 17 wordt een beeld gegeven van de leidingen waarvoor  de lopende 
vervoersvergunning vervalt in de periode 2001-2011 en die bijgevolg geëvalueerd 
dienen te worden vooraleer de vergunning te verlengen.  In dit indicatief plan wordt 
als werkhypothese gesteld dat de vergunningen kunnen en zullen verlengd worden. 

Figuur 17. Verlenging van de vervoersvergunningen. 

Bron: Distrigas (nota: blauw= L-gasinstallaties, rood= H-gasinstallaties) 
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In Tabel 17 worden de vervoerscapaciteiten aan de Belgische grens weergegeven van 
zowel de ingangs- als uitgangspunten. 

Tabel 17. Vervoerscapaciteiten aan de Belgische landsgrenzen (in 109 Nm³/j). 
Invoer 

Ingangspunt 

Pijpleiding Calorische  

waarde 

Oorsprong Bestemming 109 

Nm³/j 

Poppel 
Zandvliet 
Zeebrugge 
Zeebrugge 
Zeebrugge 
Dilsen 
Voeren 
Eynatten 
Blaregnies 

 
 

Interconnector 
Zeepipe 

LNG 
 
 

MEDAL 

Laag 
laag 
hoog 
hoog 
hoog 
hoog 
hoog 
hoog 
hoog 

Nederland 
Nederland 

Noorwegen,UK 
Noorwegen 

 
Nederland 
Nederland 
Duitsland 
Frankrijk 

België 
België 
België 
België 
België 
België 
België 
België 
België 

27 
1,75 
20 
14 
6,6 
1,75 
11 
8,5 
2,63 

 
Totaal 
Invoervolume 
 

     
93,23 

Uitvoer 

Uitgangspunt 

Pijpleiding Calorische 

waarde 

Oorsprong Bestemming 106 

Nm³/J 

Zelzate 
Eynatten 
Bras 
Pétange 
Blaregnies 
Blaregnies 

 
MEDAL 

 

hoog 
hoog 
hoog 
hoog 
hoog 
laag 

België 
België 
België 
België 
België 
België 

Nederland 
Duitsland 
Duitsland 

Luxemburg 
Frankrijk 
Frankrijk 

8 
10 

1,05 
0,525 

14 
15 

 
Totaal 
Uitvoervolume 
 

     
48,575 

Bron:externe studies (2001b) 

De capaciteiten die weergegeven zijn in Tabel 17 betreffen individuele 
maximumcapaciteiten van elk punt. Dit is uiteraard een theoretische benadering 
omdat de capaciteit van ieder punt afhankelijk is van  de totale configuratie van het 
net op dat moment. Het totaal invoerpotentieel van 93,23 miljard Nm³ is daarom een 
theoretische som die niet de daadwerkelijke capaciteit van de invoer weergeeft. 
Niettemin geeft Tabel 17 een idee van de invoer- en uitvoercapaciteiten van België.  

In Tabel 18 geeft een eerste indicatie van de commerciële benutting van de in- en 
uitvoercapaciteiten aan de Belgische grens. De cijfers die de gemiddelde 
uurcapaciteiten weergeven, werden gevormd op basis de gereserveerde transitcijfers 
voor 1 januari 2002 samen met de gereserveerde capaciteiten afkomstig van de lange 
termijn ToP-contracten voor het gasjaar 2001/2002. 
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Tabel 18. Huidige reservaties van vervoerscapaciteiten aan de Belgische grens (in 
Nm³/h). 

Bij Tabel 18 dienen de volgende opmerkingen te worden gemaakt: (i) de vrije in-
capaciteit aan de LNG-terminal en in Poppel worden normaal in beslag genomen door 
de piekvraag en kunnen dus niet onvoorwaardelijk vrij worden gegeven, (ii) de 
verkochte in-capaciteit in ’s Gravenvoeren is voor het gasjaar 2001/02 hoger 
aangezien bijkomende toevoer hier de verkoop van LNG-gas aan Spanje compenseert 
en (iii) de conditionele capaciteiten zijn veelal gereserveerde uit-capaciteiten die in 
tegenstroom geboekt worden.  

In Figuur 18 wordt een beeld gegeven van de invoer- en uitvoercapaciteiten aan de 
landsgrenzen binnen Europa. Het Belgisch aardgasvervoersnet is gelegen op het 
kruispunt van twee belangrijke aardgasstromen in Europa. Enerzijds is er de verticale 
as die loopt van Noorwegen en Nederland naar het Zuiden van Europa en anderzijds 
is er de horizontale as die het Verenigd koninkrijk verbindt met Siberië. Dit maakt 
van België een belangrijk doorvoerland van aardgas. 

Nm³/h
Totale nominale 

IN capaciteit

Totale 
conditionele IN 

capaciteit
Totale nominale 
UIT capaciteit

Verkochte IN + 
conditionele 

UIT capaciteit
Vrije IN 
capaciteit

Vrije 
Conditionele IN 

capaciteit

LNG-terminal 750.000 120.000 308.658 441.341 120.000

Interconnector 2.283.000 342.500 970.320 2.327.736 297.764

Zeepipe Terminal 2.269.634 2.269.634

's Gravenvoeren 1.115.700 1.081.436 34.264

Obbicht 200.000 200.000

Bras 125.000 125.000 125.000

Pétange 70.000 70.000 70.000

Poppel + Zandvliet 3.085.000 2.519.634 565.366

Blaregnies (Troll) 1.610.000 1.610.000 247.500 1.362.500

Blaregnies (L-gas) 1.750.000 1.750.000 250.000 1.500.000

Blaregnies (Segeo) 712.900 712.900 247.500 465.400

Zelzate 742.700 913.242 229.075 513.625

Eynatten 718.736 1.141.552 662.236 56.500

Bron: Distrigas
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Figuur 18. Vervoerscapaciteiten aan de landsgrenzen in Europa (in 106 Nm³). 
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5.7 Investeringen 
Het initiatief om te investeren behoort toe aan de vervoersondernemingen (zie §2.2). 
Bijgevolg zal dit indicatief plan geen eenduidig programma van investeringen 
aangeven en nog minder een begroting van de werken. Wel zullen de knelpunten 
worden aangeduid die voortvloeien uit de vraagvooruitzichten en 
bevoorradingsstromen zoals voorgesteld in dit indicatief plan. De lijst van knelpunten 
kan niet exhaustief genoemd worden omdat de inplanting van een grootverbruiker, 
zoals bijvoorbeeld een STEG-centrale, afgezonderd van een grote vervoersader bijna 
automatisch een nieuw lokaal knelpunt veroorzaakt. Daarom wordt in dit indicatief 
plan verwezen naar nog uit te voeren haalbaarheidsanalyses. Ondanks deze 
beperkingen is de bijdrage van dit indicatief plan fundamenteel omdat het de 
elementen aanduidt die de haalbaarheidsstudies dienen te evalueren. Deze criteria 
zijn: (i) de bijdrage van het project in de realisatie van de ODV’s (in de ruime zin van 
het woord), (ii) de financiële kosten en baten (baten omvatten tevens vermeden 
kosten), (iii) de bijdrage van het project aan de vermazing van het vervoersnet, (iv) 
bijdrage van het project tot een optimaler netgebruik (bijvoorbeeld synergieën tussen 
binnenlands vervoer en transit) en (v) de bijdrage van het project aan de liberalisatie 
van de markt, in het bijzonder de marktcreatie in het L-gasgebied. Figuur 19 geeft 
een schematisch beeld van het investeringsmechanisme. 



                                  18 oktober 2001 

62 

Figuur 19. Mechanisme voor investeringen in infrastructuur. 
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Lokale knelpunten komen in dit indicatief plan niet aan de orde omdat (i) dit zeer 
gedetailleerde en gevalideerde gegevens vereist op klantenniveau, (ii) dit 
modelsimulaties noodzakelijk maakt op microniveau hetgeen momenteel enkel kan 
uitgevoerd worden door de vervoersonderneming Distrigas en (iii) in het kader van dit 
plan de nadruk dient gelegd te worden op de mogelijke knelpunten op de grote 
vervoersassen. Dit neemt niet weg dat de aanvraag voor investeringen in lokale 
projecten getoetst kunnen worden aan het kader dat hier wordt voorgesteld.  

De voornaamste investeringsprojecten worden hierna besproken onder de rubrieken 
(A) operationeel-technische knelpunten, (B) vermazing, (C) marktwerking, (D) 
bevoorradings- en leveringszekerheid, (E) strategisch.  

Er dient vermeld dat het efficiënter (goedkoper en ook voordeliger inzake milieu en 
ruimtelijke ordening) is om te investeren in een optimaal beheer van het vervoersnet 
(zie ook swaps) dan wel in het aanleggen van extra- verbindingen. 

De vooruitzichten van de transitvraag (§3.6) geven als dusdanig geen rechtstreekse 
aanleiding voor bijkomende versterkingen. Merk evenwel op dat in de beoordeling 
van het vervoersnet vertrokken wordt van de bestaande reservaties voor transitvervoer 
onafhankelijk of deze capaciteiten effectief worden gebruikt.  

((AA))  OOPPEERRAATTIIOONNEEEELL--TTEECCHHNNIISSCCHHEE  KKNNEELLPPUUNNTTEENN  

Om operationeel-technisch na te gaan of het netwerk de verwachte debieten (zie §3.4) 
kan vervoeren en de mogelijke verzadigingspunten op te sporen, dient men te 
beschikken over een gedetailleerd netwerkmodel dat de aardgasstromen simuleert. In 
dit verband heeft de CREG samengewerkt met Distrigas om een simulatie te laten 
uitvoeren met hun model. Dit simulatiemodel laat toe om op basis van: (i) een 
configuratie van bevoorradingsdebieten aan de ingangspunten van België (zie §4.7), 
(ii) technische karakteristieken voor het aanbod van flexibiliteit (zie §4.5, §4.7, §5.5) 
en (iii) de piekvraagdebieten (zie §3.4), na te gaan of er zich verzadigingsproblemen 
stellen om het aardgas van ingangspunt tot afnamepunt te vervoeren. De piekdebieten 
worden gedefinieerd na aftrek van de onderbreekbare vraag (§3.5).In Figuur 20 
wordt de werkmethode weergegeven. 

Figuur 20. Werkmethode voor de identificatie van operationele knelpunten. 

CREG: vraagvooruitzichten (deel 3, piekvragen) en bevoorrading (deel 4) 
 
⇓⇓⇓⇓ 

Distrigas: netsimulatie met een netwerkmodel (aardgasstromen worden gesimuleerd 
tussen de ingangspunten van het land en de afnamepunten van de klanten) 

 
⇓⇓⇓⇓ 

lokalisatie van structurele knelpunten 
 
⇓⇓⇓⇓ 

evaluatie van alternatieve oplossingen 

Eigen aan de werking van een vervoersnetwerk is de grote interdependentie van de 
variabelen die uiteindelijk bepalen of er structurele verzadigingspunten optreden. 
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Wanneer er bijvoorbeeld een instroom aan de grens verschuift van ingangspunt x naar 
ingangspunt y waar ook voldoende capaciteit beschikbaar is, kunnen er zich in het 
binnenland wel verzadigingsproblemen stellen ook al was dit niet het geval voor 
invoer via ingangspunt x. Technisch gezien zou het netwerk geoptimaliseerd kunnen 
worden door de invoerpatronen af te stemmen op de netwerkconfiguratie maar in deze 
benadering zouden de bevoorradingsrouten een imperatief karakter hebben. Het valt 
evenwel te verwachten dat bij een efficiënte prijszetting van de vervoerscapaciteiten 
(mede in functie van de belastingsgraad), het netwerk optimaler gebruikt zal worden.  

Op basis van het vervoersscenario dat werd samengesteld uit de besproken 
vooruitzichten van de aardgasvraag en de bevoorrading, worden er geen 
verzadigingseffecten vastgesteld op de ingangspunten van het Belgisch vervoersnet. 
Het dient benadrukt te worden dat dit resultaat sterk gevoelig is voor een eventuele 
wijziging van de basishypothesen. Voor het binnenlands vervoersnet stellen er zich 
wel verzadigingsproblemen die veroorzaakt worden door (i) de vraagevolutie van 
directe klanten (zie bijkomende STEG’s) en (ii) verbindingsassen waar de druk te 
sterk afneemt door de groeiende aardgasafname verderop in het net. Hierna wordt een 
samenvatting gegeven van waarschijnlijk technisch-operationele knelpunten in het 
vervoersnet. 

i. In het licht van de komst van twee bijkomende elektrische centrales van BASF 
en één elektrische centrale te Kallo  zal de leiding naar de ondergrondse 
opslagruimte van Loenhout bij piekvraag verzadigd geraken. Een mogelijke 
oplossing bestaat uit het ontdubbelen van de huidige vervoersleiding 
Zomergem-Loenhout. In dit geval zou de bestaande vervoersleiding moeten 
worden ontdubbeld vanaf de gasdam te Zomergem tot aan de leidingentunnel te 
Zelzate. Deze oplossing heeft als nadeel dat de antennepositie van de leiding 
Zomergem-Loenhout blijft bestaan. Analoog zal de uiteindelijke locatie van de 
verwachte uitbreiding van het STEG-park  met minstens 800 MWe, lokaal 
versterkingen vereisen en afhankelijk van de locatie ook verderop in het systeem 
(zie §3.2, §3.5). De ingangspunten van het net lijken evenwel voldoende 
capaciteiten te hebben om deze bijkomende aardgasvraag te voldoen. 

ii. De verbindingen Dudzele-Zomergem en Zomergem-Zelzate vragen om 
versterking, temeer als de uitzendcapaciteit van de LNG-terminal wordt 
verhoogd (van 750.000 naar 900.000 m³/h) (zie §5.5). Ook de bijkomende 
STEGs te Kallo en van BASF vragen om deze versterking. Dankzij een 
verhoging van de bevoorrading via Blaregnies (hypothese van opslag in 
Frankrijk) stellen er zich geen bijkomende verzadigingseffecten op de grote H-
gasvervoersleidingen.  

iii. Een belangrijk element in de evaluatie van de investeringsbehoeften op het L-
gasnet is het niveau van de onderschrijving van het maximale leveringsdebiet bij 
Gasunie. Op basis van de besproken verbruiks- en bevoorradingshypothesen 
kunnen drie belangrijke knelpunten worden geïdentificeerd: (a) vanaf 2006/7 
volstaat de onderschrijving bij Gasunie niet meer om 49 bar te garanderen in 
Blaregnies. Dit kan opgelost worden door een verhoging van de onderschrijving, 
(b) indien bijvoorbeeld 400 MWe van de 800 MWe gesimuleerde bijkomende 
nood aan STEGs gelokaliseerd wordt op de bestaande site te Schelle op L-gas 
dient er voor bijkomende voeding worden gezorgd vanuit Kruibeke-Hoboken of 
vanuit Boom en (c) teneinde te voldoen aan de minimale drukvereisten dient de 
voeding naar Geel versterkt te worden vanaf 2004. Deze versterking moet 
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opgelost worden in combinatie met de doelstelling om een aantal 
grootverbruikers dubbel te verbinden met het H en het L-gasnetwerk.   

((BB))  VVEERRMMAAZZIINNGG    

Een kenmerk dat een vervoersnet onderscheidt van een distributienet is de vermazing 
van het net. De distributie gebeurt via een radiaal net waarbij leidingen zich vanaf een 
voedingspunt (‘city gate’) zich verspreiden. Een vervoersnet daarentegen dient een 
vermaasde structuur aan te nemen waarbij grote leidingen zoveel mogelijk onderling 
verbonden worden (geïnterconnecteerd net) zowel op Belgische als Europese schaal. 

Hoe dichter een net vermaasd is, des te minder kwetsbaar  het is wanneer er een 
technisch ongeval plaatsvindt op één van de verbindingen (‘n-1’ principe). Vermazing 
draagt dus bij tot de bevoorradings-en leveringszekerheid. Het Belgisch vervoersnet is 
evenwel niet goed vermaasd. Daarom beveelt dit indicatief plan aan om op prioritaire 
wijze de vermazing van het net te verbeteren. Bij elke versterking van het net zou 
voorrang moeten gegeven worden aan oplossingen die hiertoe bijdragen. Geen enkele 
verdubbeling van de leidingen zou mogen worden toegelaten tenzij bewezen is dat 
deze verbetering van het net niet  kan gebeuren door de vermazing te verbeteren. 

i. De Dorsale en de Segeo-leiding zijn leidingen die zowel voor transit als voor 
vervoer worden gebruikt. Momenteel worden in deze leidingen grote 
capaciteiten voorbehouden voor transit van L-gas (Dorsale) en H-gas (Segeo) 
naar Frankrijk. De belasting van deze beide leidingen is laag waardoor hier nog 
synergieën tussen transit en transport mogelijk zijn. Vooraleer over te gaan tot 
een ontdubbeling van de Segeo-leiding (projectvoorstel van Distrigas) is het 
noodzakelijk deze mogelijke synergieën verder te onderzoeken. Tegelijk moet 
worden nagegaan of de vTn- rTr leiding kan worden ingeschakeld in het 
vervoersnet (zie §4.2). Momenteel wordt via deze leiding al een aantal klanten 
bevoorraad met gas (o.a.  de STEG van Vilvoorde).  

ii. Het is aangewezen om nieuwe verbindingen te maken tussen de transitleidingen 
en de grote vervoersassen. Speciale aandacht gaat uit naar de knooppunten 
tussen de vTn-rTr leiding, de Zeepipe en het vervoersnet te Zeebrugge – 
Oostkerkestraat, het knooppunt tussen de Troll en Segeo-leiding en de Dorsale 
te Ville-sur-Haine, het knooppunt te Berneau tussen de vTn-rTr en de Segeo-
leiding en het kruispunt van de vTn-rTr leiding en de Dorsale te Winksele. De 
meeste Europese transitleidingen zijn niet uitgerust om in beide richtingen te 
werken. Deze omkeerbaarheid is belangrijk voor een land als België dat binnen 
een vermaasd Europees netwerk aan de rand ligt van verschillende 
invloedzones, waardoor de dominante stromen kunnen omkeren. 

iii. Om de geplande WKK-installatie van Cockerill-Sambre-Seraing (80 MWe) te 
voeden op een druk van 45 bar is het noodzakelijk het aardgasnet in de 
omgeving van Seraing te versterken. Daartoe dienen een aantal mogelijkheden 
vergeleken te worden: een compressiestation (‘booster’) naast de WKK-
installatie, een verbinding met Segeo te Fexhe, een ontdubbeling van de leiding 
in St-Georges-sur-Meuse, een verbinding tussen Seraing en Luik (zie Figuur 
21).  
 

Een grote beperking om de synergieën tussen transit en vervoer te kunnen realiseren 
is de diversiteit in gaskwaliteiten (zie §4.2). Deze projecten zijn dus afhankelijk van 
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de vooruitgang die op Europees niveau zal geboekt worden in verband met de 
interoperabiliteit van de vervoersnetten. 

Figuur 21. Investeringsproject van Cockerill-Sambre-Seraing. 

 

L U IK  

 
Alternatief 1: Een verbinding met vervoersleiding 1 vereist wegens te beperkte druk ofwel 
een verlaging van de nodige werkingsdruk van de WKK-installatie ofwel een 
compressiestation (‘booster’) in de nabijheid van de WKK-installatie. Alternatief 2: Een 
verbinding met vervoersleiding 2 vereist dezelfde ingrepen als voor alternatief 1 inzake de 
werkingsdruk. Alternatief 3: Een mogelijke oplossing is de ontdubbeling van de gasleiding 
Verlaine-Engis-Seraing. De ontdubbeling van het traject Verlaine-Engis maakt het mogelijk 
om het gevraagde bijkomend debiet te leveren met de gewenste druk. Tegelijk geeft deze 
ontdubbeling de mogelijkheid om de capaciteit van het ontspanstation te Flémalle van de 
distributiemaatschappij ALG (Association Liégeoise du Gaz) op te trekken. Alternatief 4: In 
de optiek van vermazing van het net is het wenselijk om na te gaan of het haalbaar is om 
Seraing te verbinden met de Segeo-leiding via het noord-oosten langs Luik. 
 

((CC))  MMAARRKKTTWWEERRKKIINNGG 

Het vervoersnet moet de vrije marktwerking mogelijk maken zonder afgeschermde 
markten of activiteiten. In dit kader kan vooral de dualiteit van het Belgisch 
vervoersnet in een L-gasgebied en een H-gasgebied een probleem vormen (zie §5.2). 
Daarom beveelt dit indicatief plan aan om op prioritaire wijze de geografisch 
afgebakende L-gaszone te doorbreken. Bij elke versterking van het net zou voorrang 
moeten gegeven worden aan oplossingen die hiertoe bijdragen. Alternatieve 
investeringen die bijdragen tot de creatie van een mededingingsruimte in het L-
gasgebied krijgen de voorkeur. 

De intercommunale Interelectra voorziet een stijging van de vraag naar hoogcalorisch 
aardgas in de provincie Limburg. Bovendien beveelt dit indicatief plan aan dat een 
aantal L-gasklanten eveneens op H-gas worden verbonden – en omgekeerd - om hen 
de mogelijkheid te bieden om van het ene naar het andere om te schakelen. Het 
noorden van Limburg wordt nu gevoed met H-gas via een distributieleiding vanuit het 
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ontspanstation Dilsen. Via deze leiding worden eveneens belangrijke industriële 
klanten gevoed. In het vooruitzicht van een toenemende vraag naar hoogcalorisch 
aardgas is de capaciteit van deze leiding onvoldoende. Bij lage temperaturen komt 
men nu al in de problemen om de afnemers in de regio Lommel te voeden. Dit 
probleem zou men kunnen opvangen door het aanleggen van een vervoersleiding 
tussen Lommel en Genk. Dit project moet bestudeerd worden in combinatie met de 
ontsluiting van Loenhout. 

((DD))  BBEEVVOOOORRRRAADDIINNGGSS--  EENN  LLEEVVEERRIINNGGSSZZEEKKEERRHHEEIIDD 

Voor de bevoorradings- en leveringszekerheid dient het ‘n-1’ principe gehanteerd te 
worden wat investeringen in het netwerk betreft. Door één incident mag het systeem 
niet in het gedrang komen. Bij elke versterking van het net zou voorrang moeten 
gegeven worden aan oplossingen die de bevoorradings- en leveringszekerheid ten 
goede komen (zie §4.6).  

Het industriegebied in de regio Antwerpen wordt gevoed met H-gas via de leiding 
Zomergem-Antwerpen-Loenhout. Op deze leiding bevinden zich tevens de 
transformator van Lillo en helemaal op het einde de opslagfaciliteit van Loenhout met 
de tweede transformator. De twee BASF-centrales en de elektriciteitscentrale van 
Kallo zullen eveneens via deze leiding worden gevoed. De leiding Zomergem-
Antwerpen-Loenhout is dus van cruciaal belang voor de aardgasbevoorrading van de 
Antwerpse regio. Bovendien heeft de opslagsite van Loenhout een aantal zeer 
belangrijke bufferfuncties voor de rest van het vervoersnet die tot gevolg hebben dat  
de huidige antennepositie van Loenhout een groot risico inhoudt voor de 
bevoorradingszekerheid. 

Een eerste alternatieve oplossing voor het probleem van de bevoorrading van 
Antwerpen bestaat erin om Loenhout, via de aan te leggen vervoersleiding Dilsen-
Lommel, te verbinden met het oosten van het land. In dat geval kan de opslagsite 
bevoorraad worden via de twee bijkomende belangrijke ingangspunten voor H-gas, 
namelijk ‘sGravenvoeren en Eynatten. Momenteel worden Antwerpen en Loenhout 
bevoorraad met H-gas via Zomergem-Zeebrugge. Naast Loenhout kan dus ook de 
regio Antwerpen bevoorraad worden via deze twee bijkomende belangrijke 
ingangspunten. De voordelen van deze oplossing zijn (i) een grotere 
bevoorradingszekerheid, (ii) toegang tot meerdere bevoorradingspunten en (iii) 
tegelijk een oplossing voor de bevoorradingsproblemen van de leveringsonderneming 
Interelectra in het noorden van Limburg. Bovendien kan deze verbinding ingeplant 
worden langsheen bestaande tracés (pijpleidingenstraten). Dit zou een belangrijke 
ontlasting van de leiding Zomergem-Antwerpen betekenen. De ontdubbeling van het 
traject Zomergem-Zelzate kan op deze wijze worden vermeden. 

In de winterperiode wanneer de Dorsale niet beschikbaar is voor H-gas, blijft op deze 
wijze het bevoorradingsprobleem van de regio Antwerpen bestaan. Dit probleem kan 
opgelost worden door de vTn-rTr leiding vanuit Meise te verbinden met de Antwerpse 
regio. Dit kan opnieuw grotendeels door gebruik te maken van bestaande tracés. 
Hierdoor wordt Antwerpen verbonden met de vTn-rTr leiding en verdwijnt het 
bevoorradingsrisico dat gepaard gaat met de huidige één-puntsbevoorrading vanuit 
Zomergem. 

Een derde alternatief voor het oplossen van het bevoorradingsprobleem van de 
Antwerpse regio en Loenhout bestaat erin de vervoersleiding met hoogcalorisch gas 
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in Nederland ten noorden van Antwerpen te verbinden met het Belgisch vervoersnet. 
Door deze verbinding bekomt men een extra ingangspunt van H-gas op de belangrijke 
vervoersleiding Zomergem-Loenhout. Elk ingangspunt moet uiteraard uitgerust zijn 
met een telstation. 

((EE))  SSTTRRAATTEEGGIISSCCHH 

Strategische investeringen die zowel het binnenlands aardgassysteem ten goede 
komen als de positie van België in het Europees aardgasnetwerk verstevigen zijn 
wenselijk. Hier bedoelen we bijvoorbeeld investeringen die zelf vraagcreërend zijn 
zoals het ontsluiten van ‘witte gebieden’ of de versterking van de Belgische positie op 
de commerciële aardgasmarkt (bijvoorbeeld hub-activiteiten, LNG-activiteiten, …). 

LNG-opslagcapaciteit uitbreiden met een vierde opslagtank van ongeveer 90.000 m³ 
gekoppeld aan een verhoging van de uitzendcapaciteit tot 1.200.000 Nm³/h. Deze 
investering is mogelijk zonder verregaande ingrepen op het achterliggende 
vervoersnet. Deze investering combineert bevoorradingszekerheid zowel in volume 
als in piekbelasting (flexibiliteitdiensten versterkt de reeds bestaande synergieën  
tussen transit, de hub-activiteiten, de spotmarkt en het vervoer) (zie §5.5). 

In 2000 werd bij Distrigas gestart met een milieu-actie-programma. In het kader van 
dit programma werden een aantal projecten opgesteld met als doel geluidshinder en 
emissies van NOx, CO2 en CH4 te beperken. Tegen 2007 moeten deze projecten 
geïmplementeerd zijn.  Het zou wenselijk zijn om dit programma aan te vullen met 
een programma rationeel energiegebruik. Dit programma dient naast mogelijke 
energiebesparingen door toepassing van energiezuinige installaties de nodige 
aandacht geven aan mogelijke energiebesparingen door  aanwending van WKK  en 
expansieturbines in de belangrijke ontspanstations en ‘city gates’. Daartoe moet in 
eerste instantie een onderzoek verricht worden naar  geschikte  ontspanstations en 
‘city gates’. Hiervoor wordt tegen 1 juni 2002 een haalbaarheidsstudie afgerond. De 
haalbare expansieturbines en WKK-installaties zouden binnen de daarop volgende 
twee jaar operationeel moeten zijn. 
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