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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 in 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 (hierna : de gaswet). 

Voornoemd artikel 15/13 van de gaswet bepaalt in zijn tweede lid dat het indicatief plan van 

bevoorrading in aardgas, dat voor de eerste maal werd opgesteld op 18 oktober 20011, om 

de drie jaar dient geactualiseerd te worden voor de volgende tien jaar en dit in samenwerking 

met de Administratie voor Energie van het federaal Ministerie van Economische Zaken en na 

raadpleging van representatieve organisaties van de gasondernemingen, het Federaal 

Planbureau, de Interdepartementale Commissie voor de duurzame ontwikkeling en de 

gewestregeringen. Dit plan is onderworpen aan de goedkeuring van de federale Minister 

bevoegd voor Energie. 

Op 27 april 2004 maakte de CREG het werkdocument ter voorbereiding van het indicatief 

plan van bevoorrading in aardgas 2004-2014 over aan het Bestuur Energie van de FOD 

Economie, KMO, Middenstand en Energie, Figas, het Federaal Planbureau, de 

Interdepartementale Commissie voor de duurzame ontwikkeling en de gewestregeringen. Dit 

document werd op voormelde datum tevens ter beschikking gesteld van de leden van de 

Algemene Raad van de CREG. 

Bovenvermelde instanties werden door de CREG uitgenodigd op informatievergaderingen 

die respectievelijk plaatsvonden op 4 mei 2004 en 1 september 2004. Daarnaast heeft de 

Algemene Raad een werkgroep samengesteld die is bijeengekomen op 10 mei, 28 mei, 

11 juni, 1 september en 7 september.  

In mei en juni 2004 ontving de CREG het advies van het ACW, de N.V. Fluxys, de Bond 

Beter Leefmilieu, de N.V. Distrigas, de Interdepartementale Commissie voor de duurzame 

ontwikkeling, het Federaal Planbureau, de VREG, de Regering van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 

Op 16 juni 2004 maakte de Algemene Raad haar aanbevelingen in verband met het 

werkdocument ter voorbereiding van het indicatief plan van bevoorrading in aardgas aan de 

CREG over. 

                                                 
1 CREG, Voorstel (F)011018-CREG-054 van indicatief plan van bevoorrading in aardgas, 

18 oktober 2001. 
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Op zijn vergadering van 6 juli 2004 keurde het Directiecomité het ontwerp van voorstel goed 

waarin rekening werd gehouden met de geleverde adviezen en aanbevelingen met 

betrekking tot het werkdocument. Dit ontwerp van voorstel werd op 12 juli 2004 overgemaakt 

aan de Algemene Raad van de CREG. 

Tijdens zijn vergadering van 15 september 2004 gaf de Algemene Raad van de CREG een 

positief advies over het ontwerp van voorstel, mits rekening wordt gehouden met een aantal 

geformuleerde opmerkingen. De CREG heeft bij de opstelling van het indicatief plan 

integraal rekening gehouden met deze opmerkingen. Op zijn vergadering van 

23 september 2004 keurde het Directiecomité van de CREG het hier bijgevoegd voorstel 

goed. 

Conform de wettelijke basis is het indicatief plan als volgt gestructureerd. Het inleidend 

hoofdstuk 1 heeft tot doel de draagwijdte van het tienjarenplan en de krachtlijnen van de 

analyse die volgt, te situeren. Hoofdstuk 2 bespreekt de bevoorradingsproblematiek en biedt 

een kader voor de analyse en de diagnose van het Belgische aardgassysteem in de 

volgende hoofdstukken. De volgende hoofdstukken zijn analytisch en stellen een diagnose 

van de vraag naar aardgas (hoofdstuk 3), het aanbod van aardgas (hoofdstuk 4) en de 

vervoersinfrastructuur die nodig is om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen 

(hoofdstuk 5). In hoofdstuk 6 wordt teruggekoppeld op de diagnose via de simulatie van de 

effecten van demand-side en supply-side management. Op basis van deze geïntegreerde 

analyse worden indicatieve beleidslijnen afgeleid voor het Belgisch aardgassysteem tot 

2014. 

 

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

Jean-Paul PINON 
Directeur 
 

Christine VANDERVEEREN
Voorzitter van het Directiecomité
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Synthese van indicatieve beleidslijnen 

1. SCENARIO’S. Het indicatief plan is ontwikkeld rond drie scenario’s die het kader 
creëren waarbinnen de Belgische aardgasmarkt zich kan ontwikkelen. De scenario’s 
vinden hun oorsprong in drie planningsvraagstukken : 

1) het ‘diagnosescenario’ zal de performantie toetsen van het bestaande 
vervoersnetwerk om de toekomstige demand-driven aardgasvraag op te 
vangen zonder beroep te doen op demand-side noch supply-side 
management ; 

2) het ‘interventiescenario’ zal via een doorgedreven beleidsingrijpen vraag en 
aanbod van vervoerscapaciteit optimaal (vanuit netoptimalisatie) op elkaar 
afstemmen ;  

3) het ‘marktscenario’ is een tussenliggend marktconform scenario dat redelijk 
is in de zich verder ontwikkelende aardgasmarkt. Dit marktscenario is de 
referentie voor de CREG bij de opstelling van het investeringsplan. 

De eerste twee, meer theoretische, scenario’s zijn nuttige methodologische 
instrumenten om de gevoeligheid van het Belgisch aardgassysteem te toetsen. Het 
derde scenario biedt de beleidsreferentie. 

2. BEVOORRADINGSZEKERHEID. Zekerheid van aardgasbevoorrading op het 
vervoersnetwerk is essentieel een verantwoordelijkheid van de betrokken 
marktpartijen die vrij het gewenste niveau van zekerheid kunnen onderhandelen. 
Leveringsondernemingen moeten hun contractuele verplichtingen aangegaan met 
klanten nakomen en hiervoor zelf de nodige schikkingen treffen. Hetzelfde geldt 
voor bevrachters die vrij capaciteit reserveren en kiezen tussen vaste en niet-vaste 
capaciteit met verschillende niveaus van onderbreekbaarheid en bijgevolg 
zekerheidsgraden. Op deze manier wordt zekerheid van vervoerscapaciteit per 
ingangspunt gecommercialiseerd. Voor het distributienetwerk is deze vrije 
onderhandeling van zekerheid niet haalbaar gezien de technische vereisten van 
telemetering en zijn openbare dienstverplichtingen noodzakelijk. 

Vrije onderhandeling op de markt neemt niet weg dat er voor de planning van de 
infrastructuur zekerheidsnormen moeten worden vastgelegd. Dit indicatief plan 
beroept zich hierbij op de richtlijn 2004/67/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 26 april 2004 betreffende maatregelen tot veiligstelling van de 
aardgasvoorziening en garandeert vervoerscapaciteit voor een uitzonderlijke hoge 
piekvraag naar aardgas bij extreem koude weersomstandigheden die statistisch 
gezien eenmaal per twintig jaar voorkomen. 

3. AARDGASVRAAG. De vooruitzichten van het marktscenario geven aan dat de 
aardgasvraag in België stijgt met gemiddeld 2,92% per jaar over de periode 2004-
2014 en 268,44 TWh bereikt in 2014 (t°norm).  De vooruitzichten van de sectoriële 
aandelen in het binnenlands aardgasverbruik in 2014 zijn als volgt  : de 
elektriciteitsproductie 34,0%, de industrie 32,2%, de huishoudens 23,0% en de 
tertiaire sector 10,8%. De provincie Antwerpen kent het hoogste aardgasverbruik 
en vertegenwoordigt 24,6% van de Belgische aardgasvraag in 2014. Volgens het 
marktscenario vertegenwoordigt in 2014 het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 
5,2% van het Belgische aardgasverbruik, het Waalse Gewest 29,2% en het Vlaamse 
Gewest 65,6%. Achter deze vooruitzichten schuilt een overschakeling van L-gas 
naar H-gas ten belopen van 9,5 TWh. 

4. VRAAG NAAR VERVOERSCAPACITEIT. De afgeleide vraag naar ingangscapaciteit in het 
marktscenario stijgt van 3.562 k.m³(n)/h in 2004 tot 4.219 k.m³(n)/h in 2014 voor 
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H-gas (groei van 1,7% per jaar) en van 1.825 k.m³(n)/h in 2004 tot 
1.959 k.m³(n)/h in 2014 voor L-gas (groei van 0,71% per jaar). Deze 
ingangscapaciteit laat toe dat simultaan  : i) de gezinnen en de tertiaire sector zich 
normaal kunnen verwarmen tot een derde dag van –11°C, ii) het geschatte 
maximale asynchrone piekverbruik van de industrie wordt voldaan, iii) de 
aardgascentrales op vol vermogen draaien en iv) de doorvoercontracten kunnen 
uitgevoerd worden rekening houdend met een marktconform gedeelte dat wordt 
omgeleid naar de Belgische markt (zie punt 10). De verdeling over de sectoren van 
de behoefte aan H-gas ingangscapaciteit in 2014 is als volgt : de 
elektriciteitsproductie 34,5%, de huishoudens 27,5%, de industrie 17,0%, de 
tertiaire sector 12,0% en de aardgastransformatoren van Lillo en Loenhout 9,0%. 
De verdeling voor L-gas is als volgt : de huishoudens 57,0%, de tertiaire sector 
30,0%, de industrie 8,5% en de elektriciteitsproductie 4,5%. 

5. AARDGASOPSLAG. De ondergrondse opslag te Loenhout is potentieel in staat om 
39% van de seizoenbalancering in 2013-2014 op te vangen bij een extreme winter. 
De overige 61% moet opgevangen worden door invoerflexibiliteit ten opzichte van 
een constante toevoer over het hele jaar. 

6. MARKT VOOR ONDERBREEKBARE VERVOERSCAPACITEIT. Zowel de industrie als de 
elektriciteitssector worden gekenmerkt door een flexibiliteit in de aanwending van 
energie dankzij de beschikking over multi-fuel installaties waardoor tijdelijk kan 
worden overgestapt op een andere brandstof (vooral stookolie bij de industrie en 
steenkool bij de elektriciteitssector). Deze investeringen in multi-fuel installaties 
worden vooral gedaan met het oog op prijsarbitrage en niet zozeer om zich in te 
dekken tegen bevoorradingsonderbrekingen. In de optiek van een efficiënt gebruik 
van het vervoersnetwerk dient de markt voor onderbreekbare capaciteit gepromoot 
te worden. De bedoeling is dat zuiver onderbreekbare capaciteit niet in rekening 
wordt gebracht om nieuwe investeringen te bepalen (zie punt 10).  

7. VRAAG NAAR DOORVOER.  Marktsignalen geven aan dat doorvoer door België verder 
zal groeien.  Centraal in het doorvoervraagstuk is het gegeven dat de binnenlandse 
aardgasproductie in Groot-Brittannië daalt en dat dit land vanaf de winter 2005-
2006 netto-invoerder wordt. Gelet op dit vooruitzicht wordt de Interconnector in de 
richting van Groot-Brittannië versterkt en heeft Gassco beslist de Zeepipe te 
versterken. Aansluitend zal de vTn-leiding in reverse versterkt moeten worden en 
zal in functie van de aanwending van de LNG-terminal na 2006 voor doorvoer, de 
verbinding Zeebrugge-Blargenies versterkt moeten worden (zie punt 13). 

8. UITSTAP UIT KERNENERGIE. Een inschatting van de impact van de wet van 
31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie op het 
aardgassysteem geeft aan dat de technische aspecten beheersbaar lijken of althans 
niet tot een ontwrichting van het aardgassysteem leiden als er tijdig gepland wordt. 
De resulterende aardgasafhankelijkheid van zowel aardgasklanten als 
elektriciteitsverbruikers en de sterke afhankelijkheid van één bevoorradingsketen 
van aardgas die start in de Russische aardgasvelden is zorgwekkend voor de 
Belgische energiehuishouding die via deze keuze voor meer dan 50% afhankelijk 
wordt van aardgas dat tegen 2030 voor 80% buiten de EU wordt geproduceerd. 

9. AARDGASBEVOORRADING. In de huidige en de te verwachten marktcontext kan 
gerekend worden op de markt voor de samenstelling – en eventuele diversificatie – 
van de Belgische bevoorradingsportefeuille en stelt er zich niet direct een 
reguleringsprobleem noch een probleem van bevoorradingszekerheid. Het 
vraagstuk voor België betreft vooral de planning van voldoende vervoerscapaciteit 
voor de groeiende aardgasvraag en dan vooral het opvangen van het piekdebiet en 
de vereiste flexibiliteit van de vervoersinfrastructuur in een vrije markt. 
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H-GAS. In 2004 laten de lange termijncontracten toe om maximaal 78,4% van de 
Belgische H-gasvraag te voldoen. Dit aandeel van bestaande lange 
termijncontracten evolueert naar 38,6% in 2014. De CREG is van mening dat de 
afname van het aandeel van de bestaande lange termijncontracten de mededinging 
op de Belgische aardgasmarkt en de flexibiliteit van de aardgasvoorziening ten 
goede komt en bijgevolg ook de bevoorradingszekerheid. Er stelt zich geen gebrek 
aan kandidaat-leveranciers op de Belgische aardgasmarkt die kunnen beschikken 
over voldoende aardgas. 

In het algemeen wordt een tendens voorzien waarbij meer bevoorraad wordt via 
het oosten en het noorden terwijl in het verleden de aardgasvoorziening zeer sterk 
geconcentreerd was in het westen. Deze markttendens is positief en verdient steun 
omdat i) het netgebruik optimaler wordt waardoor minder investeringen nodig zijn 
op het binnenlands vervoersnetwerk en ii) de spreiding leidt tot een hogere 
bevoorradingszekerheid.  

De bevoorrading is sterk gespreid over de ingangspunten en leidt bijgevolg tot een 
verhoogde weerstand tegen incidenten. Het aandeel van het belangrijkste 
ingangspunt tijdens de piek, de Zeepipe-terminal, bedraagt minder dan 25%. 
Gezien de beschikking over bevoorradingsalternatieven, zeker bij een groeiende 
liquiditeit op de hub van Zeebrugge, leidt een uitval van de Zeepipe-terminal tijdens 
de piek niet automatisch tot het in gedrang komen van de aardgasvoorziening.  

L-GAS. Het historische contract tot 2016 met Nederland volstaat om de Belgische  
L-gasvraag te voldoen via de twee invoerpunten Poppel en in mindere mate 
Zandvliet-L. Wel dient worden vermeld dat dit enkel geldt als er systematisch 
gebruik kan worden gemaakt van de positieve flexibiliteit op de jaarlijkse afname. 
Er is een risico op schaarste in jaren met langdurige winterperiodes. De 
Nederlandse L-gasreserves zijn momenteel nog aanzienlijk,  maar na 2014 zullen ze 
snel slinken. Deze vaststellingen gekoppeld aan een marktvraag van L-gasklanten 
om beleverd te kunnen worden met H-gas, leiden tot een specifieke behandeling in 
de investeringsproblematiek waarbij de CREG ervoor opteert om in eerste instantie 
het marktpotentieel van conversie aan te wenden, eerder dan verder te investeren 
in het L-gasvervoersnet. 

10. DEMAND-SIDE & SUPPLY-SIDE MANAGEMENT. De CREG is van mening dat een 
evenwichtig investeringsplan niet enkel dient te bestaan uit het plannen van nieuwe 
infrastructuur, maar zich ook dient te richten op marktconforme 
beheersmaatregelen. Daarom werd begroot in welke mate de marktontwikkeling 
leidt tot de commercialisering van diensten die bijdragen tot een rationalisering van 
fysische investeringen zonder toegevingen te moeten doen op het vlak van 
bevoorradingszekerheid, economische redelijkheid en marktwerking.  

MARKTPOTENTIEEL VOOR L/H CONVERSIE. Er wordt niet bijkomend geïnvesteerd in 
het L-gasvervoersnet. De CREG opteert er in eerste instantie voor om in plaats van 
het L-gasnet te versterken, L-gasklanten te laten overschakelen op H-gas.  

KYOTO–AKKOORD. De simulatieresultaten geven aan dat het substitutiepotentieel 
van steenkool en petroleumproducten (koolstofintensief) naar aardgas uitgeput 
raakt zodat nog enkel kan gerekend worden op doorgedreven REG-maatregelen. 
Om de ‘Kyoto-doelstelling’ te halen zal dus ook de vraag naar aardgas ingeperkt 
moeten worden. Om te vermijden dat de bevoorradingszekerheid in aardgas 
conditioneel wordt op het halen van het Kyoto-akkoord via nog te bepalen 
beleidsinitiatieven, houdt het investeringsplan enkel rekening met het bestaande 
beleid dat leidt tot een algemene voorkeur voor aardgas en een best-practice 
evolutie van de energie-efficiëntie. 
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ONDERBREEKBARE VRAAG. Er wordt beroep gedaan op een realistisch en te 
verwachten marktniveau van onderbreekbaarheid. Een geleidelijke inperking van de 
piekvraag van de industrie en de elektriciteitsproductie met 15% in 2014 wordt in 
rekening gebracht. 

BESCHIKBAARHEID VAN DOORVOERGAS. Bezuinigen op investeringen in piekcapaciteit 
voor het binnenlands vervoer mag indirect niet leiden tot te extreme aardgasprijzen 
op piekvraagmomenten. Het is vooral wenselijk dat de markt zich ontwikkelt in de 
richting van het afsluiten van bijstandscontracten met doorvoerbevrachters waarbij 
men zich indekt tegen prijsrisico’s. Er wordt een marktconform potentieel begroot 
van 5% van het doorvoergas dat tijdens een piekmoment op de Belgische markt 
beschikbaar wordt. 

AANBOD VAN VASTE BACKHAUL-CAPACITEIT. Er bestaat conditionele invoercapaciteit in 
de zin dat een doorvoerstroom kan worden tegengeboekt in tegenstroom. Als deze 
doorvoerstroom kan worden gewaarborgd door de doorvoerbevrachters voor een 
bepaald niveau, kan ‘vaste’ backhaul-capaciteit worden aangeboden. De 
aanwending van backhaul-capaciteit, en zeker het aanbieden van vaste backhaul-
capaciteit, is een innovatie op de vervoersmarkt waarvan de ‘proof of concept’ nog 
niet volledig is geleverd. De CREG opteert om in het huidig stadium niet te 
besparen op fysische invoercapaciteit door beroep te doen op virtuele capaciteit. 

11. INVOERCAPACITEIT. 

H-GAS. De beschikbare invoercapaciteit om de Belgische H-gasvraag te voldoen 
wordt ontoereikend. Vanaf 2008 is er een tekort aan ingangscapaciteit dat oploopt 
tot 195 k.m³(n)/h in 2014, ofwel een tekort van 4,6% ten opzichte van het nodige 
piekdebiet. 

L-GAS.  Om vanaf 2010 bijkomende investeringen in het L-gasnetwerk te vermijden, 
zal een geleidelijke omschakeling van L-gasklanten op H-gas nodig zijn. 

De invoercapaciteit op het Belgische vervoersnet wordt sterk bepaald door de 
investeringsprojecten op de hoofdassen in de naburige vervoersnetwerken. Er is 
bijvoorbeeld vastgesteld dat het nodig is om het Nederlandse vervoersnetwerk te 
versterken vanaf het knooppunt Ravenstein opdat zowel het invoerpunt te Obbicht 
als het nieuwe invoerpunt Zandvliet-H op een maximaal debiet zouden kunnen 
rekenen (zie punt 14). 

12. OPERATIONELE RESERVE. Mede afhankelijk van het commerciële beleid dat de 
N.V. Fluxys uitwerkt, zal er een tekort zijn aan operationele reserve voor het beheer 
van de linepack en het opvangen van netonevenwichten en netverliezen. Via een 
doeltreffende commercialisering van de flexibiliteit in het vervoersnetwerk kan 
zowel de netbelasting als de netbalancering worden gestuurd en bijgestuurd. Er kan 
bijgevolg bespaard worden op investeringen en operationele middelen door een 
adequaat en aangepast commercieel beleid te voeren. 

De vervoersonderneming wordt daarom verzocht om in het kader van de 
gevalstudie ‘systeemintegriteit’ een economische afweging te maken tussen de 
verschillende oplossingen ter handhaving van de systeemintegriteit (zie punt 14). 

13. INVESTERINGSPLAN. De diagnose van de vervoersinfrastructuur toetst de balans 
tussen beschikbare capaciteit en de nodige capaciteit om de aardgasvraag te 
dekken. Dit is het belangrijkste, maar niet het enige criterium om een doeltreffend 
vervoerssysteem uit te bouwen. Bij capaciteitstekort zal steeds de voorkeur 
gegeven worden aan investeringen die een multi-functioneel karakter hebben en 
niet enkel bijdragen tot een verhoging van de invoercapaciteit, maar tevens de 
ontwikkeling bevorderen van een meer liquide markt. Andere overwegingen die 
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bepalend zijn voor de keuze van de investeringen zijn (i) de flexibiliteit in de keuze 
van de bevoorradingsroutes bij de piek (markttoegankelijkheid), (ii) de algemene 
configuratie van het netwerk (waaronder netvermazing), (iii) de operationele 
reserve (bijvoorbeeld de opbouw van linepack voor dag- en nachtbalancering), 
(iv) de weerstand tegen incidenten en (v) de onzekerheid over de marktvraag voor 
onderbreekbare capaciteit. Bij de beoordeling van de algemene resultaten van de 
vooruitzichten is de CREG van oordeel dat de volgende investeringen moeten 
worden voorgesteld. Voor sommige investeringen wordt weliswaar een voorbehoud 
gemaakt wat betreft de uitvoeringskalender, afhankelijk van de resultaten van de 
voorgestelde gevalstudies. In chronologische volgorde : 

1. LEIDING BRAKEL-HAALTERT. Er wordt voorzien dat deze verbinding (ND500, ca. 25 
km, ca. 12,5 Meuro) in 2005 operationeel zal zijn en een bijdrage zal leveren tot de 
flexibiliteit en het vergemakkelijken van de netbalancering met daarbij de garantie 
van vaste vervoerscapaciteit voor de elektriciteitscentrale (STEG) van Drogenbos. 

2. IMPLEMENTATIE REG-ONTSPANSTATIONS. Er wordt voorzien dat vanaf 2005 
initiatieven worden genomen voor een ruimere toepassing van REG bij 
ontspanstations. Het betreft de valorisatie van een haalbaarheidsanalyse die 
gerealiseerd is naar aanleiding van het indicatief plan 2001. 

3. UITBREIDING LNG-TERMINAL. Op 30 juni 2004 besliste de N.V. Fluxys LNG om de 
bestaande capaciteit van de LNG-terminal in 2006 uit te breiden (van 60 schepen 
tot 100-110 schepen, ca. 165 Meuro). De wenselijkheid van dit project werd reeds 
aangegeven in het indicatief plan van 2001. Er zijn indicaties dat vooral 
doorvoerbevrachters belangstelling hebben. Gelet op deze onzekere 
omstandigheden wordt aangenomen dat de capaciteit die gecreëerd wordt door een 
uitbreiding, gereserveerd zal worden voor doorvoer. In het kader van de opvolging 
door de CREG van het indicatief plan (zie punt 15) zal de uiteindelijke aanwending 
van de LNG-terminal een bijzondere aandacht vergen. 

4. VERSTERKING VERVOERSCAPACITEIT VTN-LEIDING IN REVERSE. Aansluitend op de 
beslissing van de beheerder van de Interconnector om de capaciteit te versterken 
richting Groot-Brittannië zal de vervoerscapaciteit in reverse van de vTn-leiding 
versterkt moeten worden in 2006-2007. 

5. VERBINDING LOMMEL-LOENHOUT. Het doortrekken van de hoofdas Obbicht-Dilsen-
Lommel tot Loenhout (ND 600, ca. 61,5 km, ca. 30,8 Meuro) zou tegen 2007 
moeten uitgevoerd zijn. Deze ‘multi-functionele’ leiding wordt geadviseerd omwille 
van de volgende redenen : 

a. de ontsluiting vanuit het oosten van de belangrijke aardgasmarkt te 
Antwerpen (bijna 25% van het Belgische aardgasverbruik in 2014)  ; 

b. verzekeren van de bevoorrading van de ondergrondse opslag te Loenhout in 
de zomerperiode  ; 

c. deze verbinding leidt tot een algemene ontlasting van punten op het 
vervoersnet die verzadigd dreigen te worden ; 

d. deze leiding draagt niet zozeer bij tot een verhoging van de 
ingangscapaciteit van het vervoersnet, maar wel tot de flexibiliteit in de 
keuze van het ingangspunt. Aangezien het invoerpunt van bevoorrading 
steeds minder op voorhand gekend is, draagt deze verbinding bij tot de 
bevoorradingszekerheid. Bevrachters zijn vrijer in de keuze van de routes 
hetgeen de liquiditeit verhoogt. Dit kan beschouwd worden als een 
randvoorwaarde opdat marktwerking mogelijk zou zijn ; 

e. deze leiding draagt bij tot de rationalisering van 3 balanceringspunten naar 1 
balanceringspunt.  
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Al deze troeven kunnen echter pas volledig worden gerealiseerd indien de 
ingangscapaciteit te Obbicht uitgebreid wordt. 

6. DOWNSTREAM INVOERCAPACITEIT OBBICHT. Er wordt voorzien om de downstream 
invoercapaciteit te Obbicht in 2007 uit te breiden met 250 k.m³(n)/h via een 
compressie-installatie te Dilsen (ca. 25 Meuro) wanneer de leiding Lommel-
Loenhout operationeel is of althans zodra de upstream problemen zijn opgelost en 
het effect van conversie van L-gasklanten op H-gas is begroot (zie punt 14).  

7. OPSLAG LOENHOUT. Er wordt voorzien dat zo snel als technisch mogelijk (2007-
2008) de enige ondergrondse aardgasopslag te Loenhout wordt versterkt : 
i) verhoging uitzendcapaciteit met 75 k.m³(n)/h, ii) verhoging injectiecapaciteit met 
100 k.m³(n)/h en iii) verhoging van het nuttig opslagvolume met 100 M.m³(n). 

8. MENGINSTALLATIE AARDGASKWALITEITEN. Er wordt voorzien dat in 2006-2007 de 
derde LNG-tank van de PSP (19 k.m³) te Dudzele wordt aangewend voor de opslag 
van stikstof met oog op het beheer van aardgaskwaliteiten. 

9. OKS ALS TRANSACTIEPUNT VOOR DE HUB. Er wordt voorzien om tegen 2006-2007 
het fysische transactiepunt van de hub van Zeebrugge te situeren op het knooppunt 
‘Oostkerkestraat’ (OKS). 

10. VERSTERKING VERVOERSCAPACITEIT ZEEBRUGGE-BLAREGNIES. Er wordt voorzien 
om in 2007, alhoewel afhankelijk van de versterking en de aanwending van de LNG-
terminal, de vervoerscapaciteit van de Troll-leiding te verhogen voor doorvoer 
richting Frankrijk. 

11. VERSTERKING SEGEO-LEIDING. Er wordt voorzien, althans in functie van de 
huidig ingeschatte verzadigingspunten, om in 2008 een ND900 leiding te leggen op 
het bestaande tracé van de Segeo-leiding tussen Haccourt en Warnant-Dreye 
(ca. 36 km, ca. 18 Meuro). 

12. VERSTERKING LEIDING BRUGGE-ZOMERGEM. Er wordt voorzien, althans in functie 
van de huidig ingeschatte verzadigingspunten, om in 2013 een ND900 leiding te 
leggen op een bestaand tracé tussen ‘Oostkerkestraat’ en Zomergem (ca. 26 km, 
ca. 13 Meuro). 

14. GEVALSTUDIES. Omwille van i) de complexiteit, ii) de vraag om een geïntegreerde 
benadering, iii) de onderlinge afhankelijkheid tussen projecten en iv) de sterke 
afhankelijkheid van onzekere acties in de toekomst, kan het indicatief plan niet voor 
alle vastgestelde knelpunten een oplossing bieden. De analyse heeft aanleiding 
gegeven tot de identificatie van vijf gevalstudies waarvan sommige voorgestelde 
investeringen in punt 13 in bepaalde mate afhankelijk zijn en die op zich aanleiding 
kunnen geven tot bijkomende investeringen. Deze studies zijn van belang in het 
continue proces van marktopvolging en de minstens driejaarlijkse actualisering van 
het indicatief plan. 

1. FLEXIBILITEIT H-GASVERVOERSNET. De CREG zal een geïntegreerde 
haalbaarheidsstudie uitvoeren tegen eind 2005 over de aanwending van de LNG-
terminal voor de Belgische markt en extra emissiecapaciteit van de ondergrondse 
opslag te Loenhout in het kader van : i) verzekeren van het piekdebiet, 
ii) operationele reserve, systeemintegriteit, incidentmanagement en supplier of last 
resort, iii) commerciële aanwending (zie bijvoorbeeld het tijdelijke ‘parkeren’ en 
‘ontlenen’ van aardgas), iv) evolueren naar één balanceringspunt en 
v) verminderen van de balanceringseisen voor de bevrachters. Deze 
haalbaarheidsanalyse start nadat de krijtlijnen voor het commercieel beleid zijn 
uitgeklaard. 

8/173 



De vervoersonderneming wordt verzocht een economische afweging te maken 
tussen de verschillende oplossingen ter handhaving van de systeemintegriteit en 
tegen februari 2005 een uitvoerige studie hierover aan de CREG over te maken. 

2. UPSTREAM-TOEVOERCAPACITEIT. Investeren in voldoende downstream 
overbrengingscapaciteit in België is niet voldoende om de bevoorrading te 
waarborgen indien de upstream toevoercapaciteit ontoereikend is. Garanties voor 
upstream toevoercapaciteit liggen echter buiten het direct bereik van dit indicatief 
plan en zijn vooral afhankelijk van verbintenissen tussen de betrokken bevrachters 
en de desbetreffende beheerder van het vervoersnetwerk. In principe zal de 
marktwerking instaan voor voldoende vervoerscapaciteit en reservatie upstream : 
bevrachters met posities op de Belgische markt zullen het nodige doen om over 
upstream vervoerscapaciteit te kunnen beschikken. 

Indien echter de upstream knelpunten die in dit indicatief plan worden vastgesteld 
niet worden opgelost, is het noodzakelijk om extra te investeren in het Belgisch 
vervoersnet om alternatieve routes mogelijk te maken. De CREG start een studie 
van de algemene upstream bevoorradingsproblematiek waarvan de resultaten 
voorzien zijn voor eind 2005. 

3. LIQUIDITEIT HUB VAN ZEEBRUGGE. De derde tank van de piekbesnoeiingsinstallatie 
van Dudzele wordt als opslaginstallatie voor stikstof ingezet met het oog op het 
beheer van aardgaskwaliteiten. Deze relatief eenvoudige investering in een 
menginstallatie is een overbruggingsmaatregel om uiteindelijk te komen tot een 
algemene interoperabiliteit van aardgas te Zeebrugge. De CREG zal tegen einde 
2005 de haalbaarheid onderzoeken van een ‘notional balancing point’ (gevalstudie 
‘liquiditeit hub’) waarbij volgende elementen aan de orde komen : i) de interactie 
tussen de hub en een nationale pool, ii) interoperabiliteit van H-gaskwaliteiten en 
gasmenging, iii) de gevolgen van een eventuele verschillende behandeling van 
doorvoer en binnenlands vervoer, iv) LNG-handel op de hub van Zeebrugge en v) 
het commercieel beleid voor de bevordering van de liquiditeit. 

4. OMSCHAKELINGSBELEID L/H-AANSLUITING. De CREG onderzoekt tegen eind 2006 
het potentieel, de modaliteiten en de kosten voor een omschakeling van  
L-gasklanten op H-gas. Er wordt een beleid uitgewerkt waarbij nog minimaal wordt 
geïnvesteerd in het L-gasnetwerk maar dit neemt a priori niet noodzakelijk weg dat 
een bijkomende aardgastransformator voor de productie van synthesegas (L-gas) 
eventueel kost-effectief kan zijn als overgangsmaatregel. Andere aspecten zijn : 
i) de verhoging van de upstream invoercapaciteit, ii) de resultaten van het 
onderzoek of de pijpleidingen nog benut kunnen worden op hun ontwerpdruk, iii) de 
aansluiting op het H-gasvervoersnet van industriële grootverbruikers langs het 
Albertkanaal en langs de H-gasleiding Obbicht-Dilsen-Lommel-Loenhout, iv) de 
creatie van operationele reserves, v) de vermindering van de balanceringseisen 
voor de netgebruikers, vi) de voor- en nadelen van een gefaseerde overschakeling 
van L-gas naar H-gas en vii) de nood aan opslag. 

Deze gevalstudie wordt uitgebreid met aandacht voor de mededingingsproblematiek 
om van hieruit de opportuniteit/haalbaarheid van een mogelijke stopzetting van  
L-gasbevoorrading en vervanging door H-gas te analyseren. Het betreft dus een 
geïntegreerde analyse met oog voor alle dimensies eigen aan de afzonderlijke  
L-gasmarkt. 

5. INTEGRATIE VAN DE VTN-LEIDING. De inschakeling van de vTn-leiding in het  
binnenlands vervoersnet ten gunste van de Belgische aardgasverbruikers wordt 
geadviseerd door de CREG maar op basis van de analyse is dit tot 2014 geen strikte 
vereiste om de capaciteitsbalans voor de Belgische markt in evenwicht te houden. 
Bijkomende vertakkingen op de vTn-leiding leiden evenwel tot een sterke 
vermazing en een optimalere aanwending van de beschikbare vervoerscapaciteit. 
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Via de verdere aanwending van de vTn-leiding voor binnenlandse doeleinden wordt 
er meer invoercapaciteit aangeboden in het oosten hetgeen bijdraagt tot i) de 
markttoegankelijkheid van het groeiend potentieel van bevrachters die zich 
bevoorraden in het oosten en ii) de netoptimalisatie. 

De CREG onderzoekt tegen eind 2007 de modaliteiten voor de integratie van deze 
hoofdas in het binnenlandse vervoersnetwerk. Deze analyse is sterk afhankelijk van 
de verdere aanwending van deze leiding voor de bevoorrading van Groot-Brittannië 
(zie punt 7). 

15. MONITORING VAN DE CREG. Het is mogelijk dat vervoerscapaciteit die beschikbaar 
wordt door investeringen die in dit indicatief plan worden voorgesteld voor de 
dekking van de Belgische aardgasvraag, uiteindelijk geheel of gedeeltelijk wordt 
gereserveerd door doorvoerbevrachters. Daarom vereist elke gevoelige wijziging 
van de portefeuille van doorvoercontracten ten opzichte van het marktscenario een 
herziening van het investeringsplan. Om de CREG toe te laten te oordelen of een 
vervroegde herziening van het indicatief plan nodig is, wordt de beheerder van het 
geïnterconnecteerd net verzocht de CREG halfjaarlijks te informeren over de 
evolutie van de reservaties van ‘exits’ op de Belgische grens. 
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1. Inleiding 

1.1. Wettelijk kader 

Artikel 15/13 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 
producten en andere door middel van leidingen (hierna : de gaswet)1 geeft de CREG de 
opdracht om een indicatief tienjarenplan van bevoorrading in aardgas vast te stellen en 
het driejaarlijks of telkens wanneer onvoorziene marktontwikkelingen het vereisen, te 
actualiseren. Dit indicatief plan moet volgende elementen 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. 

Conform deze wettelijke basis is het indicatief plan als volgt gestructureerd. Het inleidend 
hoofdstuk 1 heeft tot doel de draagwijdte van het tienjarenplan en de krachtlijnen van de 
analyse die volgt, te situeren. Hoofdstuk 2 bespreekt de bevoorradingsproblematiek en 
biedt een kader voor de analyse en de diagnose van het Belgische aardgassysteem in de 
volgende hoofdstukken. De volgende hoofdstukken zijn analytisch en stellen een 
diagnose van de vraag naar aardgas (hoofdstuk 3), het aanbod van aardgas 
(hoofdstuk 4) en de vervoersinfrastructuur die nodig is om vraag en aanbod op elkaar af 
te stemmen (hoofdstuk 5). In hoofdstuk 6 wordt teruggekoppeld op de diagnose via de 
simulatie van de effecten van demand-side en supply-side management. Op basis van 
deze geïntegreerde analyse worden indicatieve beleidslijnen afgeleid voor het Belgisch 
aardgassysteem tot 2014. 

Voorliggend document is geen loutere actualisatie van het indicatief plan van 2001 
(CREG 2001a). De gevolgde methode is verder verfijnd en aangepast aan de lopende 
hervormingen van de aardgasmarkt. Dit bewijst de nood aan een permanente opvolging 
en mogelijke sturing van de markt. In bijlage B.1 wordt een overzicht gegeven van de 
realisaties naar aanleiding van het vorig indicatief plan. 

Voorliggend document vloeit voort uit een consultatiedocument dat op 4 mei 2004 werd 
voorgesteld aan de betrokken instanties, met name aan het Bestuur Energie van de FOD 
Economie, KMO, Middendstand en Energie, Figas, het Federaal Planbureau, de 
Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling en de gewestregeringen. De 
CREG dankt voornoemde instanties die meegewerkt hebben aan 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 hypothesen van dit plan zouden hypothekeren, zal de CREG overgaan tot 
een actualisatie van het plan. 

                                                 
1 Artikel 15/13 van de gaswet werd ingevoegd door artikel 14 van de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de aardgasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten. 
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1.2. Draagwijdte 

Vooraleer over te gaan tot de kern van het indicatief plan is het aangewezen om dit plan 
te situeren in zijn ruimere context. In dit deel zal de reikwijdte van het indicatief plan 
worden afgebakend aan de hand van een tiental aandachtspunten die nauw verband 
houden met de inhoud van het tienjarenplan. 

A. L-GAS VERSUS H-GAS  

Twee afzonderlijke aardgasmarkten kenmerken België : een markt voor laagcalorisch 
aardgas uit Nederland (nominale calorische bovenwaarde 9,769 kWh/m³(n)) en een 
markt voor hoogcalorisch aardgas (nominale calorische bovenwaarde 
11,630 kWh/m³(n)), hoofdzakelijk uit Noorwegen en Algerije. Beide markten zijn sterk 
verschillend inzake de samenstelling van de aardgasvraag, de aanbodstructuur en de 
infrastructuur. Dit document behelst dan ook in feite een indicatief plan voor 
laagcalorisch aardgas en een indicatief plan voor hoogcalorisch aardgas. Ten behoeve 
van de coherentie wordt het indicatief plan niet opgedeeld in twee aparte delen, maar 
zullen systematisch beide markten aan bod kom<en.  

B. VRIJE VERSUS GEBONDEN AARDGASMARKT 

Uiterlijk tot 1 juli 2007 kan de Belgische aardgasmarkt gekenmerkt blijven door klanten 
die vrij een leverancier kunnen kiezen en klanten die gebonden zijn aan de historische 
leverancier. Het betreffen hier de huishoudens in het Waalse en het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest (bijlage B.12). Het feit dat deze groep van klanten nog niet vrij 
een leverancier kan kiezen en onder de controle valt van de regels die gelden voor de 
gebonden markt, heeft geen noemenswaardige weerslag op dit indicatief plan.  

C. VERVOER VERSUS DISTRIBUTIE 

Het indicatief plan bestrijkt de Belgische vervoersinfrastructuur (vervoersleidingen, 
opslaginstallaties, LNG-terminal), de gebruikers van de vervoersinfrastructuur 
(bevrachters of ‘shippers’) en de klanten bevoorraad via het vervoersnet. Dit voor zowel 
de afzonderlijke L-gasmarkt als de H-gasmarkt. De planningsproblematiek van de 
distributienetten valt buiten de reikwijdte van het indicatief plan. Voor het vervoersnet is 
de bevoorrading van een distributienet niet verschillend van de bevoorrading van een 
grootverbruiker die rechtstreeks verbonden is aan het vervoersnet. Het is echter wel zo 
dat verschillende ontvangststations van het distributienet geaggregeerd worden als één 
afnamepunt (GOS, geaggregeerd ontvangststation). Dit betekent dat in functie van de 
bundeling van deze ontvangststations per GOS, de distributiesector geniet van een extra 
bevoorradingszekerheid (vermazing of back up-capaciteit, cf. ‘n-1‘ principe) zonder 
hiervoor een meerprijs te betalen. Deze aanpak is gebaseerd op onderlinge afspraken 
tussen de distributienetbeheerders en de beheerder van het vervoersnet. 

Het indicatief plan moet zorg dragen voor de zekerheid van vervoerscapaciteit tot de 
afnamepunten en de gebruikers van het vervoersnet moeten de verbintenissen 
aangegaan voor de verschillende afnamepunten nakomen. De planning en regelgeving op 
distributieniveau is een gewestelijke bevoegdheid. Uiteraard zijn vooruitzichten van de 
aardgasvraag en de vraagprofielen van de distributie noodzakelijk om de 
vervoersinfrastructuur en de bevoorradingsportefeuille te plannen. Dit wordt dan ook 
uitgevoerd in dit indicatief plan, maar de specifieke bevoorradingsproblematiek binnen de 
distributienetten – waar versterkingen nodig zijn op het distributienet, wie de 
standaardleverancier is, hoe de profielklanten worden gespecificeerd - valt buiten dit 
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indicatief plan2. Dit betekent dat het gehanteerde jargon specifiek geldt voor de 
vervoersinfrastructuur3. Bijvoorbeeld als er gesproken wordt over een 
leveringsonderneming dan is dit een vergunninghouder die actief is op het vervoersnet 
en die al dan niet ook actief kan zijn op het distributienet. 

D. DOORVOER VERSUS BINNENLANDS VERVOER 

De vaststelling dat aardgasdoorvoer en binnenlands vervoer van aardgas met elkaar 
verweven zijn in een geïnterconnecteerd vervoersnet, maakt dat beide 
vervoersactiviteiten operationeel niet altijd kunnen worden gescheiden en elkaar 
beïnvloeden. Conceptueel bepaalt het indicatief plan op basis van vraagvooruitzichten op 
de Belgische markt wat de minimale vervoerscapaciteit dient te zijn voor de dekking van 
de binnenlandse aardgasvraag en dit rekening houdend met standaarden voor 
bevoorradingszekerheid. Op basis van fysische aardgasvragen wordt de minimale 
vervoerscapaciteit vastgelegd, in feite onafhankelijk van de vervoerscapaciteit die zich op 
commerciële basis zou reveleren voor binnenlands verbruik. Deze overstijging van de 
markt van vervoerscapaciteit en van bevoorrading is de intrinsieke kracht van het 
indicatief plan in het streven naar bevoorradingszekerheid. Anders zou eenvoudigweg 
geïnvesteerd kunnen worden in functie van de aanvragen van vervoerscapaciteit door de 
bevrachters, hetgeen uiteraard risico’s inhoudt voor zekerheid van aardgasvoorziening. 
Dit voorzorgsprincipe kan echter niet gevolgd worden voor doorvoer aangezien het niet 
haalbaar is om de fysische aardgasvragen in het buitenland te ramen en de afgeleide 
vraag voor vervoerscapaciteit door België geen Belgisch vraagstuk is. Bijgevolg vormt 
enkel de onderschreven vervoerscapaciteit voor doorvoer de referentie voor de diagnose 
in het indicatief plan, want het vervoersnet kan bezwaarlijk worden uitgebreid op basis 
van vooruitzichten van potentiële doorvoerbevrachters zonder dat hiervoor een concrete 
verbintenis bestaat. Op deze manier worden de Belgische aardgasverbruikers beschermd 
tegen ‘verloren kosten’ (‘sunk costs’). 

Het diagnosescenario van dit indicatief plan (§3.6) beschouwt de onderschreven MTSR 
(‘maximum transport service rights’) voor doorvoer als een gegeven en gaat ervan uit 
dat deze op het moment van de Belgische binnenlandse piekvraag volledig genomineerd 
kunnen worden. Voor doorvoerbevrachters die voor hun aardgasstromen zowel een 
‘entry-’ als ‘exitcapaciteit’ hebben gereserveerd aan de landsgrens, is er geen 
verplichting om tijdens de Belgische piekvraag aardgas ‘achter te laten in België’. In de 
praktijk stelt men vast dat er toch een aandeel van het doorvoergas wordt omgeleid naar 
Belgische verbruikers tijdens piekmomenten, in het kader van bijstandscontracten of via 
handel op de hub. Het marktscenario in hoofdstuk 6 zal hiermee rekening houden. 

E. INDICATIEF PLAN ALS BELEIDSINSTRUMENT VOOR BEVOORRADINGSZEKERHEID  

De vier taken die de gaswet oplegt aan het indicatief plan laten zich samenvatten in één 
doelstelling : het waarborgen van de Belgische aardgasvoorziening. Deze doelstelling 
vormt dan ook de rode draad doorheen het indicatief plan. Hoofdstuk 2 met de 
bijhorende bijlagen B.3-6 zijn volledig gewijd aan de standaarden voor 
bevoorradingszekerheid. Als inleiding is het wenselijk om hier reeds de aandacht te 
vestigen op enkele principes en richtsnoeren die worden gevolgd. 

                                                 
2 In de huidige stand van zaken kan het indicatief plan voor wat de distributie betreft nog niet volledig 
gevoed worden op basis van gegevens beschikbaar bij de gewestelijke instanties. Zo is bijvoorbeeld de bepaling 
van het profiel voor de profielklanten nog niet overal vastgelegd, behalve in het Vlaamse Gewest. 
Noodgedwongen zal het indicatief plan gebruik moeten maken van eigen hypothesen voor de distributie waar 
dit vereist is. 
3 Omwille van de leesbaarheid wordt doorgaans het enkelvoud ‘leveringsonderneming’ en 
‘vervoersonderneming’ gebruikt in de tekst maar hiermee wordt uiteraard verwezen naar iedere 
leveringsonderneming en iedere vervoersonderneming actief in België. Het begrip ‘netgebruiker’ komt in de 
praktijk overeen met de begrippen ‘bevrachter’ en ‘shipper’. Het enige verschil is dat een aanvrager van 
vervoerscapaciteit reeds een netgebruiker is maar nog geen bevrachter. 
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Het indicatief plan is in de eerste plaats een instrument voor langere termijn 
bevoorradingszekerheid over een periode van 10 jaar op het niveau van België. Dit zowel 
wat betreft de verkenning van de potentiële bevoorradingsportefeuille als de planning 
van de nodige vervoerscapaciteit. Niet enkel de jaarvragen moeten worden voldaan 
(volume-garantie), ook het evenwicht moet gegarandeerd worden op alle momenten 
(piek-garantie). Dit legt onmiddellijk strenge eisen op aan de modellering van vragen op 
piekuren, -dagen en seizoenen. Het simulatiemodel wordt daarom georiënteerd op de 
problematiek van de (piek) vervoerscapaciteit, met name op de flexibiliteit van het 
systeem om de aardgasvraag te volgen. 

In de huidige en te verwachten marktcontext kan op de markt gerekend worden voor de 
samenstelling – en eventuele diversificatie - van de Belgische bevoorradingsportefeuille 
en stelt er zich niet direct een reguleringsprobleem, noch een probleem van 
bevoorradingszekerheid zolang Europa kan rekenen op voldoende upstream 
bevoorradingsbronnen en zolang er voldoende interconnecties zijn binnen Europa. Het 
vraagstuk voor België betreft vooral de planning van voldoende vervoerscapaciteit voor 
de groeiende aardgasvraag en dan vooral het opvangen van het piekdebiet. De vereiste 
flexibiliteit van de vervoersinfrastructuur is een belangrijke bekommernis van dit 
indicatief plan4. Deze vertrekbasis, die verantwoord wordt in de volgende hoofdstukken, 
leidt ertoe dat de cijferanalyse de klemtoon zal leggen op de evolutie van de piekvragen 
en de wijze waarop deze kunnen worden opgevangen. 

De kortere termijn bevoorradingszekerheid wordt vooral gereguleerd via de gedragscode 
voor toegang tot het vervoersnet die de toewijzingsregels van capaciteit vastlegt en het 
congestiebeheer vorm geeft. Als planner van de infrastructuur is het dus cruciaal om 
aardgasvragen in te schatten en vooral piekvragen. Dit dient niet enkel te gebeuren 
onder normale omstandigheden maar vooral onder redelijke ‘extreme’ omstandigheden. 
Hier ligt de kern van de analyse. De opzet bestaat er niet in te plannen volgens evoluties 
die zich normaal voordoen, maar volgens waarden waar het systeem moet tegen bestand 
zijn. Paradoxaal geldt dat de planner hoopt dat het scenario aan de basis voor de 
planning van het systeem zich niet voordoet maar als het zich toch voordoet, moet het 
systeem het aankunnen. Impliciet wordt er dus een verzekering ingebouwd die gemeten 
kan worden als het verschil tussen de observaties en wat het systeem aankan. De 
kernvraag is welke zekerheid van bevoorrading dient worden ingebouwd. Het indicatief 
plan is de geijkte plaats om deze criteria transparant voor te stellen.  

F. PLANNING EN TOEWIJZING VAN CAPACITEIT 

Het is belangrijk om reeds in de inleiding de aandacht te vestigen op het feit dat er een 
verband bestaat tussen investeringsplanning en de toekenningsregels van capaciteit op 
de vervoersmarkt. Bij een ‘perfecte’ investeringsplanning is er op de piekmomenten 
voldoende capaciteit gegarandeerd, zonder de kosten te moeten dragen van overtollige 
capaciteit. Adequate planning zal structurele knelpunten voorkomen, rekening houdend 
met het feit dat niet alle individuele piekvragen simultaan voorkomen en met het 
potentieel van onderbreekbaarheid. Kortstondige fysische congestie blijft dus mogelijk en 
wordt opgevangen door regels voor congestiebeheer zoals opgenomen in de 
gedragscode. 

Het indicatief plan en de gedragscode zijn complementair in de waarborg van 
bevoorradingszekerheid gezien de onderlinge afhankelijkheid tussen capaciteitsplanning 
en capaciteitstoewijzing en operationeel beheer van het vervoersnet. 

                                                 
4 De marge aan ‘overschot’ van capaciteit die typisch is voor de beginjaren van investeringen die worden 
uitgevoerd om verbruiken van later op te vangen, wordt steeds kleiner naarmate de vraag groeit en er niet 
direct reden is voor verdere uitbreiding. Capaciteitsgroei is discreet in de tijd terwijl de vraag eerder continu 
groeit. 
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G. PLANNING EN VERVOERSTARIEVEN  

Investeringsplanning en vervoerstarieven gaan hand in hand. Zowel het onderliggende 
vergoedingsregime voor investeerders als de afgeleide bepaling van de tarieven voor 
capaciteitsreservatie, hebben een invloed op de bevoorradingszekerheid. 

Het wettelijke vergoedingsregime laat toe dat investeerders kunnen gevonden worden 
voor de noodzakelijke investeringen, waarvoor dit indicatief plan dus een indicatie geeft. 
Mocht er geen voldoende interesse bestaan, dan worden de inschattingen van de 
behoeften opnieuw uitgevoerd. Indien de nood aan bijkomende investeringen opnieuw 
bevestigd wordt en er toch nog geen investeerders gevonden worden, kan er aan het 
reguleringskader gesleuteld worden. Hieruit blijkt dus dat het ‘indicatief’ karakter van het 
plan niet belet dat het een belangrijk instrument is voor het waarborgen van voldoende 
investeringen. 

Niet enkel het vergoedingsregime is van belang, maar ook de tarieven voor het gebruik 
van het vervoersnet. Tarieven hebben het potentieel om het gebruik van het vervoersnet 
te sturen via hun signaalfunctie. Tarieven mogen niet enkel een financierende functie 
hebben. Optimaler netgebruik betekent besparingen op investeringen en dit voor de 
dekking van dezelfde vraag en waarbij zelfs de algemene bevoorradingszekerheid kan 
worden opgekrikt, bijvoorbeeld dankzij een efficiënte spreiding van het gebruik van de 
ingangspunten. De bevoorradingsbalans die wordt voorgesteld in §5.3 zal dit in rekening 
brengen. 

H. INDICATIEF KARAKTER VAN HET PLAN 

De bevoorradingsportefeuille die in het indicatief plan wordt voorgesteld, is vooral 
bedoeld als een referentieportefeuille die voortspruit uit een analyse van de potentiële 
bevoorradingsbronnen en -routes en die vervolgens gehanteerd wordt voor de evaluatie 
van de vervoerscapaciteit. De analyse die leidt tot de indicatieve portefeuille staat toe om 
potentiële knelpunten van de bevoorrading te detecteren en geeft minimumwaarden aan 
waaraan het vervoersnetwerk moet voldoen. Het indicatief plan wordt bijvoorbeeld 
gebruikt als referentie om advies te verlenen inzake aanvragen voor 
vervoersvergunningen. 

In een open markt wordt a priori geen bevoorradingspatroon opgelegd aan de individuele 
leveringsondernemingen, tenzij dit nodig blijkt in het kader van openbare 
dienstverplichtingen. Indien bijvoorbeeld mocht blijken dat de markt geen garantie biedt 
dat de ondergrondse opslag te Loenhout voldoende gevuld is bij de start van de winter 
en dit zou vereist zijn voor de voorzieningszekerheid, dan kunnen er openbare 
dienstverplichtingen worden ingevoerd met betrekking tot aardgasopslag.  

Er zijn ook voldoende instrumenten voorhanden om aanbevolen investeringen, indien 
nodig, daadwerkelijk te laten uitvoeren. De CREG kan een marktoproep lanceren om 
potentiële investeerders te zoeken. Als er nog geen marktinteresse bestaat - hetgeen een 
gebrek aan economische rationaliteit van de markt zou betekenen en dus een 
contradictie zou zijn – kan de CREG in laatste instantie de bevoegde minister adviseren 
om de investering op te leggen5. 

Aansluitend moet worden vermeld dat het niet de ambitie is van het indicatief plan om 
een gedetailleerde inventaris op te stellen van uit te voeren investeringen tot op lokaal 
vlak. Het is vooral de bedoeling om de knelpunten op de ingangspunten en de 
hoofdassen van het systeem te detecteren en hiervoor oplossingen te suggereren. Deze 

                                                 
5 Art. 15/2 van de gaswet stelt : ‘Na advies van de Commissie kan de minister elke vervoersonderneming 
verplichten om de verbindingen of verbeteringen die hij nodig acht, uit te voeren, voorzover deze economisch 
verantwoord zijn of zo een afnemer zich ertoe verbindt de betreffende meerkost op zich te nemen.’ 
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voorgestelde investeringen worden later eventueel onderworpen aan een meer 
gevalgerichte haalbaarheidsanalyse (bijlage B.1 en §6.4). 

I. GEÏNTERCONNECTEERD VERVOERSNETWERK VERSUS DIRECTE LEIDINGEN  

In dit indicatief plan worden investeringsprojecten voorgesteld zonder evenwel per geval 
dieper in te gaan op de praktische modaliteiten om de investeringen te realiseren. Deze 
problematiek maakt deel uit van haalbaarheidsanalyses die als een vervolg van het 
indicatief plan worden opgestart (§6.4). Niettemin is het nuttig om hier aandacht te 
besteden aan de visie van de CREG aangaande de aanleg van een vervoersleiding binnen 
het geïnterconnecteerd vervoersnetwerk dat beheerd wordt door de N.V. Fluxys, dan wel 
de aanleg van een geïsoleerde verbinding met een naburig vervoersnetwerk 
(bijlage B.2). 

De CREG besluit dat de economische en technische voorwaarden inzake het gebruik van 
het vervoersnetwerk van de N.V. Fluxys, die rekening houdend met de 
richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende 
intrekking van Richtlijn 98/30/EG volledig gereguleerd zullen zijn, als redelijk moeten 
bestempeld worden. Behoudens een gemotiveerde weigering van de N.V. Fluxys om een 
nieuwe afnemer aan te sluiten, of een weigering om haar net te versterken, waartoe ze 
zou genoodzaakt zijn door ontoereikende capaciteit van de bestaande leidingen, moet 
derhalve, krachtens artikel 3 van de gaswet, voorrang worden gegeven aan de uitbouw 
van het geïnterconnecteerd en vermaasd vervoersnetwerk. 

J. ENERGIEBELEID 

Het methodologisch basisscenario (verder het ‘diagnosescenario’) in dit indicatief plan 
wordt gekenmerkt door een voorkeur voor aardgas en een best-practice energie-
efficiëntie op de op dit ogenblik gekende gegevens. Dit betekent dat het 
diagnosescenario, dat zoals de naam zegt wordt gehanteerd om de diagnose van het 
aardgassysteem te stellen, rekening houdt met het huidig beleid en de huidig voorziene 
beleidsmaatregelen indien hun effect op de vraag naar aardgas en vervoerscapaciteit 
becijferbaar is. Huidige beleidsdoelstellingen waarvoor er nog beleidsmaatregelen 
ontbreken, zijn dus niet opgenomen. Dit is bijvoorbeeld van toepassing voor het Kyoto-
akkoord waarvoor de huidige maatregelen nog ontoereikend zijn. Het diagnosescenario 
houdt rekening met de gekende maatregelen, maar stelt vast dat de doelstelling om de 
CO2-uitstoot tegen 2012 te herleiden tot 7,5% onder het niveau van 1990 nog niet 
gehaald wordt. De wet houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie waarvan de 
eerste sluiting is voorzien na de horizon van dit indicatief plan, is niet opgenomen in het 
diagnosescenario maar krijgt aandacht in een apart deel (§3.7). 

Hoofdstuk 6 is gewijd aan het investeringsplan. Nadat de diagnose van het 
aardgassysteem is gesteld, wordt teruggekoppeld op het diagnosescenario via een 
marktscenario en een interventiescenario. In dit hoofdstuk wordt de aanwending van 
demand-side en supply-side management besproken. Het voorgesteld marktscenario zal 
de referentie zijn voor de planning van de CREG. 

1.3. Analysekader 

De analyse in het indicatief plan beoogt een coherente diagnose te stellen van het 
Belgisch aardgassysteem om vervolgens consequent terug te koppelen naar de 
resultaten en een investeringsplan af te leiden conform de doelstelling van dit document. 
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Het indicatief plan is ontwikkeld rond drie scenario’s die het kader creëren waarbinnen de 
Belgische aardgasmarkt zich in de toekomst kan ontwikkelen. De scenario’s vinden hun 
oorsprong in drie planningsvraagstukken : 

1) in welke mate is het Belgisch aardgassysteem adequaat om een demand-driven 
evolutie van de aardgasvraag op te vangen zonder een beroep te moeten doen op 
een besnoeiing van de piekvraag (demand-side management), zonder beroep te 
moeten doen op onderbreekbaarheid (creatie van virtuele vervoerscapaciteit) en 
zonder afhankelijk te zijn van doorvoerbevrachters? Dit vraagstuk is vertaald in 
het diagnosescenario ; 

Deze diagnose van het aardgassysteem is een eerste methodologische stap. Pas 
na de interpretatie van de resultaten van het diagnosescenario worden varianten 
uitgewerkt. 

2) er wordt teruggekoppeld naar de veronderstelling dat via een doorgedreven 
beleidsingrijpen vraag en aanbod van vervoerscapaciteit optimaal (vanuit 
netoptimalisatie) op elkaar worden afgestemd en dat de Kyoto-doelstelling wordt 
gehaald. Dit vraagstuk is vertaald in het interventiescenario. De extra 
beleidsmaatregelen die hiervoor nodig zijn worden hier niet besproken : het 
interventiescenario is een theoretisch optimum ; 

3) uiteindelijk wordt de vraag gesteld welk tussenliggend marktconform scenario 
redelijk is in de zich verder ontwikkelende aardgasmarkt en in functie van de op 
dit ogenblik beschikbare informatie zonder te moeten vooruitlopen op mogelijke 
toekomstige ontwikkelingen. Dit vraagstuk is vertaald in het marktscenario en 
vormt de referentie voor de CREG om acties af te leiden. Dit is een market-driven 
scenario, met dien verstande dat vanuit dit scenario wordt gehandeld in de 
verdere keuzes voor de organisatie van de aardgasmarkt. 

Het diagnosescenario is het methodologische basisscenario dat garant moet staan voor 
een coherente analyse van het volledige aardgassysteem. De gevolgde benadering is 
deterministisch : de vraag bepaalt het aanbod en het netwerk moet het evenwicht 
toelaten rekening houdend met criteria inzake bevoorradingszekerheid. 

Zowel het markt- als het interventiescenario zijn terugkoppelingen op het 
diagnosescenario, die vooral gericht zijn op het afvlakken van de piekvraag naar 
vervoerscapaciteit in de optiek van netwerkoptimalisatie. De onderliggende evolutie van 
de vraag naar aardgas en de vraag naar vervoerscapaciteit zijn identiek voor de drie 
scenario’s. De drie scenario’s verschillen inzake demand-side management op 3 
vlakken : i) omschakeling van L-gas op H-gas, ii) broeikasbeleid en iii) 
onderbreekbaarheid van de vraag. Terwijl de factoren i) en ii) een effect hebben op de 
jaarvraag (volume-effect), kent factor iii) enkel een effect op de piekvraag (piek-effect). 
Inzake supply-side management verschillen de scenario’s op het vlak van i) de 
beschikbaarheid van doorvoergas op de piek voor de Belgische markt en ii) het aanbod 
van vaste backhaul-capaciteit (capaciteit in tegenstroom die als vast wordt aangeboden 
op de primaire vervoersmarkt). 

Tabel I.1 geeft een algemeen overzicht van de componenten van de drie scenario’s die 
concreet zullen worden ingevuld in de volgende hoofdstukken. 
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Tabel I.1 : Harmonie tussen de drie scenario’s 

 diagnosescenario interventiescenario marktscenario 
= CREG’s referentie 

 
vraag naar aardgas en 
vervoerscapaciteit 

 
de onderliggende demand-driven vraag is voor de drie scenario’s identiek en is 
reeds gekenmerkt door een voorkeur voor aardgas en best-practice energie-
efficiëntie op basis van de heden gekende gegevens  
 

VRAAGZIJDE VERSCHILPUNTEN 

1. omschakeling van  
L-gasklanten op H-gas 
(besparing L-gasdebiet en 
extra groei H-gasdebiet) 
 
⇒ impact op volume- en 
piekvraag 

Nee  
 
Aardgassysteem 
evolueert in functie van 
het huidige netwerk. 

Realistisch maximaal 
 
Er wordt een realistisch maar 
maximaal aantal klanten 
omgeschakeld. 
Investeringsneutraal voor L-
gas maar mogelijk creatie 
van ongebruikte 
vervoerscapaciteit voor  
L-gas. Vereist versnelde 
investeringen voor H-gas. 
  

Redelijke optie 
 
Er worden klanten 
omgeschakeld in functie 
van tekorten aan 
ingangscapaciteit voor  
L-gas. 
Investeringsneutraal voor 
L-gas zonder creatie van 
ongebruikte 
vervoerscapaciteit voor  
L-gas. 
 

2. Kyoto-akkoord 
 
⇒ impact op volume- en 
piekvraag 

In de mate van de 
huidige initiatieven. 
 
Leidt tot stabilisatie 
CO2-uitstoot in de 
periode 2000-2010 (wel 
nog +6% 1990-2010).  

Theoretisch noodzakelijke 
bijkomende acties. 
 
Er worden doorgedreven 
nieuwe REG-initiatieven 
genomen voor een verdere 
reductie van de CO2-uitstoot 
om de doelstelling van Kyoto 
te halen met stabilisatie 
nadien. Hier wordt niet 
bepaald welke interventie 
noodzakelijk is noch 
beoordeeld of de 
maatregelen realistisch zijn. 
 

Idem diagnosescenario  
 
 
Zoniet wordt de 
bevoorradingszekerheid 
conditioneel op het halen 
van het Kyoto-akkoord via 
nog te bepalen 
beleidsinitiatieven. 
 

3. piekvraag besnoeien 
via onderbreekbare vraag 
naar vervoerscapaciteit 
 
⇒ impact piekvraag 

Nee  
 
Er moet fysische 
vervoerscapaciteit zijn 
om piekvragen te 
dekken. 

Realistisch maximaal  
 
Er wordt beroep gedaan op 
een realistisch maximaal 
niveau van 
onderbreekbaarheid (supply-
driven). 

Redelijk te verwachten 
 
Er wordt beroep gedaan 
op een realistisch en te 
verwachten marktniveau 
van onderbreekbaarheid 
(market-driven). 
 

AANBODZIJDE    

4. beschikbaarheid van 
doorvoergas 
 
⇒ impact piekaanbod van 
capaciteit 

Nee 
 
Tijdens de piek kan de 
Belgische markt niet 
rekenen op aardgas dat 
bestemd is voor 
doorvoer. 

Realistisch maximaal 
 
Er wordt beroep gedaan op 
een realistisch debiet van 
doorvoergas voor België  
(via prijsmechanisme : piek 
spotprijzen).  

Redelijk te verwachten 
 
Voorzichtige inschatting 
van het doorvoerdebiet 
dat naar de Belgische 
markt wordt omgeleid 
(redelijke prijzen via 
bijstandcontracten). 
 

5. aanbieden van vaste 
backhaul-capaciteit 
 
⇒ impact aanbod van 
capaciteit 

Nee 
 
Vraag moet gedekt 
worden via fysische en 
niet via virtuele 
vervoerscapaciteit 
 

Realistisch maximaal 
 
Er wordt beroep gedaan op 
een realistisch maximale 
beschikbaarheid van 
backhaul-capaciteit. 
 

Nee 
 
Deze ‘innovatie’ is nog 
niet rijp genoeg om de 
bevoorradingszekerheid 
daarvan afhankelijk te 
maken. 

Afhankelijkheid  
van de ontwikkeling van 
de vervoersmarkt, 
doorvoermarkt en 
demand-side 
management. 

 
 
minimaal 

 
 
maximaal en vereist extra 
beleidsinitiatieven 

 
 
redelijk te verwachten 
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De scenario’s worden gesimuleerd met het evenwichtsmodel Pegasus (Programming 
Equilibria for the GAS Utility System) dat de CREG heeft ontwikkeld als instrument voor 
een driejaarlijkse aanpassing van het indicatief plan6. Dit evenwichtsmodel voor het 
Belgische aardgassysteem simuleert de aardgasvraag en het aanbod 
(bevoorradingsroutes) waarbij het detail van de vervoersinfrastructuur is vereenvoudigd 
tot ingangs- en afnamecapaciteiten samen met een modellering van de 
opslagcapaciteiten. Het evenwichtsmodel maakt een onderscheid tussen : (i)  L-gasmarkt 
versus H-gasmarkt, (ii) klanten beleverd via het distributienetwerk versus rechtstreeks 
via het vervoersnetwerk, (iii) sectoren namelijk de gezinnen, de tertiaire sector, de 
industrie (met een onderscheid tussen 9 bedrijfstakken) en de elektriciteitsproductie, 
(iv) geografische spreiding (Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de tien provincies) en 
(v) tijd (jaar, seizoen/maand, dag/uur). 

Hoewel het evenwichtsmodel Pegasus op basis van indicatieve ingangscapaciteiten de 
routekeuze en de benutting van de ingangscapaciteit kan simuleren, beheerst dit model 
niet de dynamiek van aardgasstromen binnen het Belgisch pijpleidingensysteem. Daarom 
wordt om te simuleren wat tussen ingangs- en afnamepunt gebeurt, beroep gedaan op 
het netwerkmodel Simone (Simulatie Model Netwerk) dat wordt aangewend door de 
N.V. Fluxys. 

Tabel I.2 : Structuur van het indicatief plan 

 
Hoofdstuk 1 
Inleiding 
 

 
schets van het kader 

 
Hoofdstuk 2  
Beheersing van de 
bevoorradingszekerheid 
 

 
bespreking stand van zaken beleid 
inzake bevoorradingszekerheid 

 
 
 
 

richtinggevend voor de scenario’s 
 

 
Hoofdstuk 3 
Vraag naar aardgas en 
vervoerscapaciteit 
 
 
Hoofdstuk 4 
Aanbod van aardgas 
 
 
Hoofdstuk 5 
Aanbod van vervoerscapaciteit 
 

 
 
 
 
 
Diagnose aardgassysteem 
 
modelsimulaties & analyse 
 

 
 
 
 
 

diagnosescenario 

marktscenario 
= referentie van de CREG 

 
Hoofdstuk 6 
Investeringsplan 
 

terugkoppeling op diagnose 
 
modelsimulaties & beleidsanalyse interventiescenario 

                                                 
6 Het model is ontwikkeld met SAS software (www.sas.com). 

21/173 





bevoorradingszekerheid



 



2. Beheersing van de bevoorradingszekerheid 

De driejaarlijkse actualisering van het indicatief plan van bevoorrading in aardgas is een 
essentieel beleidsinstrument voor de beheersing van de Belgische 
bevoorradingszekerheid. Bevoorradingszekerheid is echter niet eenvoudig om te zetten in 
concrete planningsdoelstellingen omdat diverse factoren de uiteindelijke zekerheid van 
aardgasvoorziening bepalen en omdat de hervorming van de aardgasmarkt de 
verantwoordelijkheden spreidt. Algemeen aanvaarde standaarden over het waarborgen 
van aardgasvoorziening in een open en competitieve markt zijn niet a priori bekend. 
Binnen Europa is er een groeiende eensgezindheid over het feit dat een competitieve 
aardgasmarkt alleen niet in staat is om de gewenste collectieve zekerheid van 
bevoorrading te garanderen en dat er regels terzake wenselijk zijn (CEER 2003, EC 2003, 
IEA 2003a)7. De beste manier om in te grijpen, zonder daarbij de toegankelijkheid en de 
competitiviteit van de markt aan te tasten, staat nog ter discussie. Dit hoofdstuk haakt in 
op deze discussie en zal een visie samenstellen die de leidraad vormt bij de opstelling 
van kwantitatieve criteria en de uitvoering van analyses in de volgende hoofdstukken. Er 
wordt rekening gehouden met de Europese richtlijn 2004/67/EG van april 2004 bij de 
bepaling van de zekerheidsnorm. 

2.1. Bevoorradingszekerheid in een vrije markt  

De vrijmaking van de aardgasmarkt verscherpt de verhoudingen tussen de betrokken 
partijen en vereist een duidelijke aflijning van de respectieve verantwoordelijkheden. De 
scheiding tussen aardgasvervoer en –levering waarbij klanten kunnen kiezen uit 
meerdere leveringsondernemingen verandert de wijze waarop zekerheid van 
aardgaslevering wordt aangeboden en gewaarborgd. Het is de leveringsonderneming zelf 
die de nodige vervoerscapaciteit moet reserveren al dan niet via een bevrachter. In een 
gefragmenteerde markt waarbij een grotere keuzevrijheid wordt toegekend aan zowel 
aardgasklanten als –ondernemingen, zijn het vooral de individuele afwegingen en 
bijhorende contracten die de individuele bevoorradingszekerheid bepalen8. Deze 
diversiteit en openheid van de markt dragen bij tot voorzieningszekerheid en dit tegen 
een competitieve prijs. Een aantal eigenschappen van het waarborgen van 
bevoorradingszekerheid, waaronder het collectieve belang, leiden er evenwel toe dat 
bevoorradingszekerheid van het land niet volledig kan worden overgedragen aan de 
markt. In welke mate openbare dienstverplichtingen moeten worden ingeroepen is nog 
het voorwerp van discussie, in het bijzonder op Europees niveau. De moeilijkheid bestaat 
in het bereiken van een duurzaam evenwicht tussen bevoorradingzekerheid, 
competitiviteit en toegankelijkheid van de aardgasmarkt (Enzmann 2003, EC 2003). 

Figuur II.1 geeft het schema weer dat gebruikt wordt om het bevoorradingsvraagstuk te 
segmenteren en de invloed van de openstelling van de markt te beoordelen. Het schema 
maak echter abstractie van de zekerheid op het niveau van aardgasreserves en –winning 
(§4.2). 

                                                 
7 Aardgasvoorziening heeft in zekere mate een ‘publiek goed’-gehalte waardoor ze in zekere mate aanspraak 
maakt op de kwalificatie van universele dienstverlening. 
8 Het is nuttig om de parallel te trekken met de voorziening van stookolie. Het zijn de individuele klanten die 
vrij bepalen bij wie ze stookolie bestellen, hoeveel ze opslaan en wanneer. Niet tijdig en genoeg opslaan kan 
voor gezinnen tijdelijk geen verwarming betekenen. In tegenstelling tot aardgas zijn er voor stookolie 
maximumprijzen en moet het land een reserve opslaan voor 90 dagen. Het is vooral omwille van het feit dat 
aardgas tot bij de consument leidinggebonden is en de consument geen aardgas kan opslaan, dat 
bevoorradingszekerheid van aardgas een speciale behandeling vereist. 
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Figuur II.1 : De keten van bevoorradingszekerheid 

De zekerheid van aardgasleveringen wordt bepaald door een keten van kritische schakels 
welke in mindere of meerdere mate kunnen toevertrouwd worden aan de markt en welke 
in mindere of meerdere mate beheerst kunnen worden door de overheid. De zekerheid 
van levering aan de eindverbruiker bevindt zich op het microniveau en betreft vooral de 
kortere termijnzekerheid. Dit niveau van zekerheid is in principe vrij onderhandeld tussen 
verbruiker en leveringsonderneming (zekerheid van aardgasbeschikbaarheid). Daarnaast 
onderhandelen bevrachters met vervoersondernemingen over het type van 
vervoerscapaciteit dat zij wensen en bepalen zij vrij de samenstelling van hun 
portefeuille aan vaste en niet-vaste overbrengings- en opslagcapaciteit9. 

Op het macroniveau verwijst bevoorradingszekerheid naar de zekerheid van 
aardgasvoorziening op een geografische schaal en betreft ze vooral langere termijn 
zekerheid. Parallel met de evolutie naar een interne Europese aardgasmarkt zal de 
bevoorradingsproblematiek op nationaal vlak steeds meer een Europees vraagstuk 
worden waarbij Europa moet instaan voor het kader om contracten te sluiten met 
aardgasproducenten. Deze zekerheid hangt grotendeels af van de karakteristieken van 
de geaggregeerde bevoorradingsportefeuille met de aardgasproducenten en de upstream 
bevoorradingsroutes gekozen door de individuele bevrachters. Het is in dit verband 
belangrijk dat doorvoerlanden voldoende capaciteit kunnen aanbieden van grens tot 
grens en dat doorvoerstromen gevrijwaard blijven voor het land van bestemming – ook 
tijdens crisismomenten in een doorvoerland (reciprociteit wordt hier verwacht). De 
bevoorradingsproblematiek upstream overstijgt evenwel de nationale overheden en 
vraagt om een pan-Europese aanpak10. 

Op het onderliggende niveau, wordt er een onderscheid gemaakt tussen 
aardgasbeschikbaarheid en de beschikbaarheid van vervoerscapaciteit. De fysische 
beschikbaarheid van aardgas hangt af van het beheer van de bevoorradingsportefeuilles 
van de individuele leveringsondernemingen, de liquiditeit van de aardgasmarkt (aantal 
spelers, verhandelde volumes, ...) en de gesloten akkoorden met de 
aardgasproducenten. Lange termijncontracten met aardgasproducenten blijven een 
instrument bij het risicobeheer van een portefeuille. Onder invloed van een meer 
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9 Daarom dienen verschillende formules van capaciteitsreservatie te worden aangeboden in het raam van het 
commerciële beleid dat door de vervoersonderneming van het geïnterconnecteerd netwerk dat ontwikkeld 
wordt in de tweede helft van 2004. Bevrachters kunnen vrij hun gereserveerde capaciteit verkopen op een 
secundaire markt en eventueel daar capaciteit aankopen. 
10 In deze context situeert zich bijvoorbeeld het onwettig verklaren door de Europese Commissie van 
bestemmingsclausules in bevoorradingscontracten met aardgasproducenten. 
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volatiele markt zullen de bevoorradingscontracten meer flexibel worden wat looptijden, 
prijzen en afnamevolumes betreft waardoor de bevoorradingsportefeuille beter zal 
kunnen worden afgestemd op de markt en bijvoorbeeld flexibeler zal zijn om 
seizoenpatronen te volgen11. Een afname van het aandeel lange termijn ‘take-or-pay’ 
contracten voor de directe bevoorrading van België vormt daarom geen hypotheek voor 
bevoorradingszekerheid zolang Europa op voldoende bevoorradingsbronnen buiten 
Europa kan rekenen en er voldoende interconnecties zijn binnen de interne markt12. 

Op het laagste niveau wordt er een onderscheid gemaakt tussen voorzieningszekerheid 
op piekvraagmomenten en de zekerheid om gedurende een hele periode aardgas te 
kunnen leveren. Dit is een belangrijk onderscheid bij de planning van de behoeften aan 
aardgas en vervoerscapaciteit en dit zowel op jaar-, maand-/seizoen- en dag-/uurbasis. 
Een continu evenwicht dient te worden gerealiseerd. Het gevaar dat te weinig 
voorzieningen worden getroffen om het hoofd te kunnen bieden aan piekvragen, zowel in 
termen van capaciteiten als aardgasbeschikbaarheid, lijkt dominanter te zijn dan het 
gevaar dat er geen aardgas beschikbaar zou zijn voor de Belgische markt. Dit geldt 
naarmate de jaarlijkse aardgasvraag sneller stijgt dan de uitbreiding van de 
debietcapaciteit van het vervoersnet, hetgeen typisch is naarmate het aardgassysteem 
zijn maturiteit bereikt. Investeringen in piekdebiet kennen een belangrijke meerkost 
waarvoor het gebruik per definitie onzeker is en afhankelijk is van het zich voordoen van 
een ‘extreme’ piek13. Het is deze problematiek die de kern vormt bij de diagnose van het 
Belgische aardgassysteem in de volgende hoofdstukken. 

In bijlage B.3 wordt verder ingegaan op de componenten van de bevoorradingszekerheid. 

2.2. Beleidsontwikkeling 

In dit deel wordt een toelichting gegeven over de wenselijkheid en de potentiële bijdrage 
van openbare dienstverplichtingen bij het verzekeren van de aardgasvoorziening. In deze 
optiek bieden ook de bijlagen B.4-6 een nuttige achtergrond. 

Het gewenste niveau van leveringszekerheid wordt onderhandeld op individueel niveau. 
In een concurrerende omgeving onderhandelt de eindgebruiker met zijn leverancier, die 
hij vrij kan kiezen, het niveau van leveringszekerheid terwijl hij de afweging maakt 
tussen de graad van zekerheid en de premie die hij ervoor moet betalen. Het 
reguleringsregime dient dit marktprincipe maximaal te vrijwaren. De bereidheid tot 
betalen voor leveringszekerheid zal kunnen worden afgeleid uit de markt. 
Leveringszekerheid wordt een geïndividualiseerde commerciële dienst. Dit in 
tegenstelling tot de centraal geplande zekerheid van bevoorrading in het verleden 
waarbij de kosten voor bevoorradingszekerheid werden gesocialiseerd. 

Gelet op de karakteristieken van de aardgasmarkt zijn er evenwel marktfalingen 
waardoor individuele vrijheid niet noodzakelijk leidt tot een gewenst collectief niveau van 
bevoorradingszekerheid. Het is gekend dat individuele klanten geneigd zijn om te sterk 
te bezuinigen op zekerheden en dat er een risico bestaat op vrijbuiten omdat een 
individuele consument in zekere mate kan genieten van de zekerheden betaald door 
andere aardgasklanten. Op dat punt is interventie in de markt noodzakelijk om het hoofd 
te kunnen bieden aan verstorend marktgedrag. Deze reguleringsbenadering betekent dat 
er maximale ruimte wordt geboden aan de marktwerking om het gewenste niveau van 

                                                 
11 Hier zal uiteraard een prijs voor moeten worden betaald. Er zijn signalen dat aardgasproducenten zich ook 
op de flexibiliteitsmarkt zullen richten. 
12 Op deze manier kan een afname van rigide lange termijn ‘take-or-pay’ contracten de flexibiliteit van het 
aardgasaanbod ten goede komen.  
13 Stimuli voor investeringen in piekcapaciteiten zijn mede een element voor een accuraat tariefregime. 
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zekerheid te bepalen en dat regulering tussenbeide komt zodra het collectieve niveau van 
bevoorradingszekerheid gevaar loopt. 

Tabel II.1 vergelijkt de problematiek van de bevoorradingszekerheid in een 
monopolistische en open marktstructuur. 

Tabel II.1 : Bevoorradingszekerheid in een monopolistische versus open marktstructuur 
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Bij de bepaling in welke mate individuele leveringszekerheid kan worden overgedragen 
aan de markt is het onderscheid tussen aardgasklanten rechtstreeks bevoorraad via het 
vervoersnet en aardgasklanten bevoorraad via het distributienet van belang. Omwille van 
praktische redenen (het niet kunnen meten en beperken van individueel debiet) en 
collectieve bekommernissen inzake bevoorradingszekerheid, wordt het individuele niveau 
van leveringszekerheid voor distributieklanten bepaald door de gewesten en vertaald in 
leveringsprofielen aan de ingangspunten van het distributienet (ontspanstations, ‘city 
gates’). De wijze waarop de leveringsonderneming in de distributiesector haar 
portefeuille samenstelt om het afnameprofiel van haar klanten op te volgen is een vrije 
keuze. Rechtstreekse klanten en telegemeten eindverbruikers verbonden aan het 
distributienet kunnen vrij hun leveringszekerheid bepalen, terwijl de anderen gebonden 
zijn aan de gereguleerde profielen. 

Figuur II.2 geeft schematisch het principe weer. Ten eerste moet het uniforme niveau 
van leveringszekerheid voor de huishoudens – of meer algemeen profielklanten van de 
distributie – bepaald en gegarandeerd worden (gewestelijke overheden). Ten tweede 
moeten de individuele en marktgestuurde niveaus van leveringszekerheden in de andere 
sectoren worden opgevolgd. De resulterende collectieve bevoorradingszekerheid moet 
worden geconfronteerd met het maatschappelijk gewenste niveau. Dit vraagt om een 
uitgebreid reguleringskader, hetgeen in ontwikkeling is14. 

Uit het voorgaande besluit men dat bevoorradingszekerheid in de eerste plaats een 
probleem is van marktorganisatie, en dat de nodige infrastructuur het resultaat zal zijn 
van marktmechanismen, al dan niet gestuurd door tussenkomst van de overheid. Hoe 
beter de marktorganisatie, des te minder individuele tussenkomst van de overheid nodig 
is. Daarom spelen ook de reguleringsinstanties een centrale rol in het bewerkstelligen 
van de bevoorradingszekerheid. 
                                                 
14 In afwachting van de specificatie van de profielen aan de afnamepunten van de distributie in het Waalse en 
in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - naast de bestaande profielen voor het Vlaamse Gewest - zal in dit 
indicatief plan worden aangenomen dat huishoudens en tertiaire klanten op het distributienet een zekerheid van 
levering genieten tot een debiet voor 27,5 graaddagen (§3.3). Deze norm beantwoordt aan artikel 4 van de 
Europese richtlijn 2004/67/EG van 26 april 2004 betreffende maatregelen tot veiligstelling van de 
aardgasvoorziening, waarin een bescherming tegen uitzonderlijke omstandigheden die statistisch gezien 
eenmaal per twintig jaar voorkomen als norm wordt genomen.  
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Figuur II.2 : Vastleggen van bevoorradingszekerheid in een open markt 

 

Tabel II.2 geeft een samenvatting van de gevolgde benaderin
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3. Vraag naar aardgas en vervoerscapaciteit 

Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de resultaten van de modelsimulaties van het 
diagnosescenario tot 2014 met betrekking tot de vraagzijde bestaande uit : (i) de 
aardgasvraag, (ii) de vraag naar vervoerscapaciteit, (iii) de vraag naar opslagcapaciteit, 
(iv) de vraag naar leveringszekerheid en (v) de vraag naar aardgasdoorvoer. 

3.1. Methode 

Het scenario voor de binnenlandse aardgasvraag wordt opgesteld per economische sector 
(bijlage B.7). Het simulatiemodel laat toe om op basis van exogene economische 
groeiverwachtingen, de evolutie van de energieprijs15, de technologische evolutie 
(energie-efficiëntie) en exogene trends inzake aardgasvoorkeur bij keuzebeslissingen per 
sector de jaarvraag naar aardgas te schatten. 

De aardgasvraag voor huishoudens en de tertiaire sector wordt gesimuleerd voor 
normale en extreme buitentemperaturen. Een normaal jaar wordt gekwantificeerd via 
2.458 graaddagen, een extreem koud jaar door 3.030 graaddagen en een extreem koude 
dag wordt gekwantificeerd via 27,5 graaddagen (bijv. de derde dag van een reeks van 
3 dagen met een gemiddelde buitentemperatuur van –11°C ; een kans van 
overschrijding van 1 keer in 20 jaar conform de Europese richtlijn 2004/67/EG van 
april 2004)16. 

De aardgasvraag voor de industrie wordt niet genormaliseerd voor een exogeen patroon 
of criterium en wordt dominant bepaald door de verwachte economische groei17. 

De aardgasvraag voor elektriciteitsproductie wordt technisch bepaald via een inventaris 
van de centrales op aardgas en de rendementen rekening houdend met de gegevens uit 
het “Indicatief Programma van de Productiemiddelen voor Elektriciteit 2002-2011” 
(hierna : het Indicatief Programma) (CREG 2002). De jaarvragen worden niet 
genormaliseerd voor een exogeen patroon of criterium. Voor de bepaling van de nodige 
debietcapaciteit om het aardgas tot bij de centrales te vervoeren, wordt het criterium 
gehanteerd dat het vervoersnetwerk in staat moet zijn centrales te bevoorraden bij 
individuele piekbelastingen. 

Vervolgens wordt op basis van geschatte verbruiksprofielen de seizoens-/maandvraag en 
de dag-/uurvraag geraamd. Het zijn deze profielen die de vraag naar opslag- en 
vervoerscapaciteit bepalen. 

                                                 
15 De hypothese wordt gehanteerd dat de reële relatieve aardgasprijs op jaarbasis gemiddeld constant blijft 
en niet volatiel is binnen het jaar. De aardgasprijs volgt trendmatig de prijs van aardolie (er wordt 
verondersteld dat de internationale aardolieprijs geleidelijk toeneemt tot gemiddeld 28,5 USD’00/vat in 2014). 
Er wordt dus verondersteld dat bij de keuze om aan te sluiten op aardgas, de beslisser aanneemt dat de prijs 
van aardgas deze van stookolie zal volgen. Eens aangesloten is de lopende prijs van aardgas van weinig tot 
geen invloed op het verbruik, tenzij voor aardgasklanten met multi-fuel installaties. Dit geldt vooral voor 
elektriciteitsproductie. Geen volatiliteit betekent geen prijsarbitrage en centrales blijven aardgas verbruiken in 
functie van het park dat gekozen werd. In dit verband is het nuttig te vermelden dat voor jaren met dezelfde 
gemiddelde relatieve aardgasprijzen, de volatiliteit van de relatieve aardgasprijs binnen het jaar tot heel andere 
verbruiken kan leiden op jaarbasis, ceteris paribus. 
16 1 graaddag = 16,5°C – 0,6 t°Ct – 0,3 t°Ct-1 – 0,1 t°Ct-2  met graaddag ≥ 0. De graaddagen te Ukkel worden 
gekozen en kunnen beschouwd worden als een gemiddelde voor België. 
17 Dit is een belangrijke hypothese voor de bepaling van de vervoerscapaciteit en verschilt voor de andere 
sectoren. Voor de huishoudens en de tertiaire sector wordt een a priori extreme situatie gedefinieerd en voor de 
elektriciteitsproductie wordt gekozen voor zekerheid van vervoerscapaciteit voor piekbelasting. Voor de 
industrie zit de a priori uitzonderlijke omstandigheid vertaald in de methode voor de synchronisatie van de 
individuele piekverbruiken (§3.3). 

33/173 



De vraag naar vervoerscapaciteit wordt afgeleid van de verbruiksprofielen van aardgas 
gebruik makend van een methode om minimum capaciteit (debiet) af te leiden. Deze 
methode berust op een standaard voor zekerheid van vervoerscapaciteit. Methodologisch 
is de graad van voorzieningszekerheid vertaald in de graad van uitzonderlijkheid van de 
extreme omstandigheid waarvoor de piekvraag (seizoen/maand, dag/uur) wordt 
geraamd. 

De vraag naar opslagcapaciteit wordt afgeleid van de seizoen-/maandvraag naar aardgas 
en de flexibiliteit van de aardgasbevoorrading. Meer concreet wordt de potentiële 
bijdrage van de ondergrondse opslagcapaciteit te Loenhout in de seizoenbalancering 
geraamd. 

De vraag naar leveringszekerheid in de industrie is afgeleid uit een marktonderzoek bij 
industriële grootverbruikers van aardgas in België. De vraag naar leveringszekerheid in 
de elektriciteitssector wordt afgeleid uit het aandeel aardgascentrales die tevens kan 
functioneren op een andere brandstof. De gegevens laten zich vertalen in de analyse van 
de markt voor vaste en niet-vaste aardgasleveringen en de markt voor vaste en niet-
vaste vervoerscapaciteit. Het diagnosescenario zal evenwel het aardgassysteem uittesten 
zonder beroep te doen op onderbreekbaarheid. Afhankelijk van de simulatieresultaten zal 
in hoofdstuk 6 de rol van onderbreekbaarheid geëvalueerd worden. Er bestaat een risico 
op onderbreking bij het minste incident zowel in de toevoer upstream als in het 
binnenland.  

Daarnaast worden doorvoerstromen van aardgas in rekening gebracht. 
Doorvoeractiviteiten worden doorgaans op lange termijn gepland en worden in rekening 
gebracht via de huidige contracten. Tenzij er andere indicaties zijn, wordt hernieuwing 
verondersteld van de huidige capaciteitsreservaties voor doorvoer over de periode tot 
2014. 

3.2. Aardgasvraag 

In dit deel worden de vooruitzichten van de jaarvragen naar L-gas en H-gas per sector 
tot 2014 volgens het diagnosescenario voorgesteld. 

De vooruitzichten van de totale binnenlandse vraag naar aardgas tot 201418 worden 
verkregen door optelling van de sectoriële vooruitzichten en samengevat in tabel III.1 
(bijlage B.7). 

                                                 
18 Het betreft hier de eindvraag naar aardgas. Afhankelijk van de inzet van de conversie-faciliteiten van Lillo 
en Loenhout voor de omzetting van H-gas in L-gas via de toevoeging van stikstof, kan de invoer van de 
hoeveelheid H-gas en L-gas uiteraard verschillend zijn van de respectievelijke hoeveelheden aan de vraagzijde 
(het principe van kwaliteitsconversie wordt beschreven in bijlage B.11.E. Dit onderscheid wordt relevant in de 
volgende hoofdstukken. 
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Tabel III.1 : Vooruitzichten van de binnenlandse aardgasvraag tot 2014  

huishoudelijke sector 
G.m³(n) 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
H-gas  2,24 2,45 2,50 2,54 2,59 2,63 2,68 2,72 2,77 2,82 2,86 2,91 
L-gas 2,29 2,47 2,51 2,54 2,58 2,62 2,65 2,69 2,73 2,77 2,81 2,85 

totaal 4,53 4,92 5,01 5,08 5,17 5,25 5,33 5,41 5,50 5,59 5,67 5,76 
TWh 48,41 52,66 53,53 54,40 55,28 56,17 57,07 57,97 58,88 59,80 60,73 61,67 

Index  100 101,6 103,3 105,0 106,7 108,4 110,1 111,8 113,6 115,3 117,1 
  gemiddelde jaarlijkse groei van 1,59% 

tertiaire sector 
G.m³(n) 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
H-gas  0,97 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14 1,16 1,17 1,19 1,21 1,23 
L-gas 1,18 1,27 1,30 1,32 1,34 1,36 1,39 1,41 1,44 1,46 1,48 1,50 

totaal 2,15 2,31 2,36 2,40 2,44 2,48 2,53 2,57 2,61 2,65 2,69 2,73 
TWh 22,80 24,56 24,99 25,42 25,87 26,32 26,78 27,24 27,65 28,06 28,48 28,90 

index  100 101,7 103,5 105,3 107,1 109,0 110,9 112,6 114,2 115,9 117,7 
  gemiddelde jaarlijkse groei van 1,64% 

industrie 
G.m³(n) 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
H-gas  5,18 5,14 5,24 5,35 5,47 5,58 5,70 5,82 5,92 6,01 6,11 6,21 
L-gas 1,06 1,16 1,19 1,22 1,25 1,29 1,32 1,36 1,39 1,41 1,44 1,47 

totaal 6,24 6,30 6,43 6,57 6,72 6,87 7,02 7,18 7,31 7,42 7,55 7,68 
TWh 70,58 71,14 72,56 74,20 75,84 77,51 79,23 80,99 82,33 83,70 85,10 86,52 

index  100 102,0 104,3 106,6 109,0 111,4 113,8 115,7 117,7 119,6 121,6 
  gemiddelde jaarlijkse groei van 1,98% 

elektriciteitsproductie 
G.m³(n) 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
H-gas  3,28 4,26 4,58 4,83 5,73 5,88 6,08 6,33 6,61 6,90 7,21 7,51 
L-gas 0,32 0,33 0,32 0,34 0,40 0,36 0,35 0,35 0,36 0,37 0,38 0,40 

totaal 3,59 4,59 4,90 5,17 6,13 6,24 6,43 6,68 6,97 7,27 7,59 7,91 
TWh 41,20 52,90 56,50 59,58 70,64 72,08 74,30 77,12 80,53 84,03 87,71 91,35 

index  100 106,8 112,6 133,5 136,3 140,4 145,8 152,2 158,8 165,8 172,7 
  gemiddelde jaarlijkse groei van 5,61% 

 
binnenlandse aardgasvraag (som) 
 
G.m³(n) 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
H-gas  11,67 12,89 13,38 13,80 14,89 15,21 15,60 16,03 16,47 16,92 17,39 17,86 
L-gas 4,85 5,23 5,32 5,42 5,57 5,63 5,71 5,81 5,92 6,01 6,11 6,22 

totaal 16,52 18,12 18,70 19,22 20,46 20,84 21,31 21,84 22,39 22,93 23,50 24,08 
TWh 182,99 201,26 207,58 213,6 227,63 232,08 237,38 243,32 249,39 255,59 262,02 268,44 

index  100 103,1 106,1 113,1 115,3 117,9 120,9 123,9 127,0 130,2 133,4 
  gemiddelde jaarlijkse groei van 2,92% 

Op basis van het diagnosescenario en het gebruikte model stijgt de aardgasvraag in 
België gemiddeld met 2,92% per jaar over de periode 2004-2014. 

In de H-gasmarkt stijgt de vraag naar aardgas van 12,89 G.m³(n) in 2004 tot 
17,86 G.m³(n) in 2014 ; een stijging van 38,6%. In de L-gasmarkt stijgt de vraag naar 
aardgas van 5,23 G.m³(n) in 2004 tot 6,22 G.m³(n) in 2014 ; een stijging van 18,9%. 

Deze groei wordt vooral verklaard door de inzet van aardgas voor de opwekking van 
elektriciteit. Figuur III.1 geeft aan dat het aandeel van elektriciteitsproductie in de 
binnenlandse vraag naar aardgas toeneemt van 26,3% in 2004 tot 34,0% in 2014 terwijl 
het aandeel van alle andere sectoren afneemt. De convergerende trend tussen de 
aardgas- en elektriciteitsmarkt heeft zijn weerslag op de planning van de 
bevoorradingsportefeuille en de vervoerscapaciteit. Het gevolg dat bijvoorbeeld zekerheid 
van elektriciteitsvoorziening steeds meer een vraagstuk wordt van zekerheid van 
aardgasvoorziening zal bij de bepaling van de capaciteitsvraag in §3.3 in rekening 
worden gebracht. 
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Figuur III.1 : Vooruitzichten van de sectoriële aandelen in het binnenlands 
aardgasverbruik 
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De vraagvooruitzichten voor 2014 op provincieniveau worden weergegeven in 
figuur III.2. Bijlage B.8 geeft een meer gedetailleerd overzicht van de vooruitzichten van 
het aardgasverbruik per provincie volgens het diagnosescenario. Vooruitzichten van de 
ruimtelijke spreiding van de aardgasvraag zijn relevant voor de 
aardgasbevoorradingsdiscussie en vooral van belang om de nodige vervoerscapaciteit in 
het binnenland te bepalen. 

Figuur III.2 Verdeling van de aardgasvraag over de provincies in 2014 
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Op basis van het diagnosescenario en het gebruikte model vertegenwoordigt de provincie 
Antwerpen 24,6% van het Belgische aardgasverbruik (hoge huishoudelijke 
aansluitingsgraad, havenindustrie met groeiende chemie en bijkomende 
elektriciteitscentrales). In 2014 vertegenwoordigt het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 
5,2% van het Belgische aardgasverbruik, het Waalse Gewest 29,2% en het Vlaamse 

methode, rusten op voorgestelde standaarden inzake 

et de 

atievraagstuk komt neer op een 

volgens de maatstaf om de 

 (hoofdstuk 6). 

De mi ) wordt 
gemodelleerd door het model Pegasus van de CREG. Deze simulaties laten dus reeds toe 
om in hoofdstuk 5 de capaciteit aan de ingangspunten van het vervoersnet te evalueren. 
De nodige capaciteit voor de aardgasoverbrenging tussen de ingangspunten (cf. DENC) 
en de afnamepunten (cf. DEXC) wordt gesimuleerd door het netwerkmodel Simone van 
de N.V. Fluxys. Dit model laat toe gegeven de DEXC en de DENC en de gesimuleerde 
bevoorradingsportefeuille, knelpunten binnen het vervoersnetwerk te identificeren. 

                                                

Gewest 65,6%. 

3.3. Vervoersvraag 

De afleiding van de nodige vervoerscapaciteit voor de overbrenging van aardgas is 
gebaseerd op de bepaling van het ‘extreme’ piekdebiet en de synchronisatiemethode van 
de individuele piekvragen binnen een economische sector en over de sectoren heen. 
Zowel de bepaling van de extreme omstandigheid waarvoor het aardgasdebiet wordt 
gesimuleerd, als de synchronisatie
collectieve bevoorradingszekerheid. 

De methode van het simulatiemodel kan als volgt worden samengevat en wordt per 
sector verschillend ingevuld. 

Piekuurvragen in duizend normaal kubieke meter per uur (k.m³(n)/h) worden bepaald 
onder gecontroleerde extreme omstandigheden. De individuele piekuurvragen zijn de 
minimale ontwerpcapaciteit bij het afnamepunt (‘design exit capacities’ - DEXC) en 
corresponderen in principe met de onderschreven individuele afnamecapaciteit. 

Piekuurvragen van individuele klanten binnen dezelfde sector en over de sectoren heen 
doen zich uiteraard niet noodzakelijk tegelijk voor. De minimale ontwerpcapaciteit aan de 
ingangspunten van het vervoersnet (‘design entry capacities’ – DENC) zijn dus ni
som van de DEXC maar liggen veel lager in functie van de spreiding in de tijd van de 
individuele piekvragen in het binnenland. Voor een gegeven volumevraag van aardgas 
geldt dat hoe asynchroner de piekverbruiken, des te minder vervoerscapaciteit nodig is 
om de binnenlandse vraag te voldoen. En omgekeerd, hoe synchroner de piekverbruiken, 
des te meer vervoerscapaciteit nodig is19. Het synchronis
moeilijk beheersbare waarschijnlijkheidsanalyse van overigens situaties die zich zelden of 
nooit hebben voorgedaan20. Hier wordt de kern van het vraagstuk van de 
bevoorradingszekerheid geopend. 

De waarden die hier verkregen worden voor de DENC zijn ver
adequaatheid van het vervoersnetwerk te toetsen. De capaciteit aan de ingangspunten 
van het vervoersnet (dat niet gereserveerd is voor doorvoer) moeten dit debiet toelaten, 
zoniet is er een knelpunt en moet er tijdig versterkt worden

nimale capaciteit bij de ingang van het vervoersnetwerk (DENC

 
19 En des te groter het overschot aan vervoerscapaciteit tijdens de daluren. 
20 Ter illustratie : de kans dat de binnenlandse piekdagvraag naar aardgas samenvalt met de piekdagvraag 
van de industrie of de kans dat de piekdagvraag van de ijzer- en staalsector samenvalt met de piekdagvraag 
van de voedingssector, is sterk stochastisch en de kennis van de kansgrootheden is heden nagenoeg niet 
bestaande mede door gebrek aan observaties. 
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Het ris roblematiek op 
in id
d aa
b oor

R eni  in 
22

• de tertiaire sector kan verwarmen tot een derde dag van –11°C ;  

 ; 

ntrales op vol vermogen kunnen draaien ; 

en oo rco ct  u p t n v w .

ex re om d e  n  n a
t problemen maar vereisen ee ns 
s b n g m tu a ° e in i

mfo oe ne  ( e  n er r f aantal verwarmde 
amers). Vo r de industrie betekent n het aanvoerdebiet 

is a  v  e rg a ie ran f i  
n het mogelijke (§3.5). De aardg iteitsopwekking kan 
 o ij  d s o e . 

ico dat de DEXC per klant niet voldoende zou zijn, is een p
div ueel vlak. De DEXC wordt bepaald door overleg tussen klant en netbeheerder bij 
e nsluiting. De DENC is daarentegen een manifeste problematiek voor de 
ev radingszekerheid en veel moeilijker te bepalen21.  

ek ng houdend met de toelichting per sectoriële DENC (bijlage B.10) wordt
tabel III.2 de cumulatieve DENC weergegeven . Het is deze DENC voor de binnenlandse 
markt die gegarandeerd moet worden aan de ingangspunten van het vervoersnet. Dit is 
in feite de waarborg die gegeven wordt aan vaste capaciteit. 

Het bevoorradingscriterium betekent dus dat er ingangscapaciteit voor het 
vervoersnetwerk moet worden voorzien opdat simultaan : 

• de gezinnen normaal kunnen verwarmen tot een derde dag van –11°C ; 

• het geschatte maximale asynchrone piekverbruik van de industrie wordt voldaan

• de aardgasce

• de d rvoe ntra en op maxim m ca acitei kunne  uitge oerd orden  

Meer t me stan ighed n dan die ge i r m
n gedragsaanpassing. Voor de huishoude

lden b j dit c iteriu  leide  niet oodz kelijk 
onmiddellijk to
en de tertiaire ector eteke en la ere te pera ren d n -11 C in erste stant e dat 
het co rt m t af men afnam  van binne temp atuu en/o
k o  dit in eerste instantie dat indie
lager d n ed raag, r ove esch keld moet worden op de alternat

asvraag voor elektric
ve b dsto n de

mate va
technisch niet h ger z n dan e DENC zoal  hierb ven b paald

                                                 
21 De DEXC wordt door het model Pegasus gesimuleerd op provincieniveau en niet per individueel 
afnamepunt van het vervoersnetwerk. Pegasus simuleert dus de gesynchroniseerde  DEXC op provincieniveau. 

t de aandacht uit naar de complexe bepaling van de DENC. Er wordt 
capaciteit is van ieder afnamepunt en er wordt aangenomen dat deze 

 de DENC voor L-gas afneemt met 447 k.m³(n)/h. Dit is een vraagstuk dat wordt 
5 bij de bepaling van de bevoorradingsbalans (het principe van kwaliteitsconversie 

wordt beschreven in bijlage B.11.E). 

Deze DEXC wordt vertaald op het niveau van de individuele afname ten behoeve van het model Simone. Gezien 
de beperkte relevantie van de DEXC, gaa
hier herhaald dat de DEXC de 
gedimensioneerd is voor het individuele piekverbruik van die klant. 
22 De uiteindelijke ingangscapaciteit wordt bepaald door de aanwending van de aardgastransformatoren te 
Lillo en Loenhout. Indien beide worden aangewend op de piek betekent dit dat de DENC voor H-gas toeneemt 
met 376 k.m³(n)/h en
behandeld in hoofdstuk 
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Tabel III.2 : Vooruitzichten van de DENC voor de binnenlandse aardgasvraag tot 2014 

huishoudelijke sector 
k.m³(n)/h 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
H-gas  887 971 988 1006 1023 1041 1059 1078 1096 1115 1133 1153 
  gemiddelde jaarlijkse groei van 1,73% 
L-gas 905 978 992 1007 1021 1036 1051 1066 1081 1096 1111 1126 

  gemiddelde jaarlijkse groei van 1,42% 
tertiaire sector 
k.m³(n)/h 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
H-gas  383 413 420 427 434 442 450 457 464 471 478 485 
  gemiddelde jaarlijkse groei van 1,62% 
L-gas 468 504 513 522 531 540 549 559 567 576 584 593 

  gemiddelde jaarlijkse groei van 1,64% 
industrie 
k.m³(n)/h 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
H-gas  635 631 643 657 670 684 699 714 725 737 748 760 
  gemiddelde jaarlijkse groei van 1,88% 
L-gas 229 243 249 256 263 271 278 285 291 297 304 310 

  gemiddelde jaarlijkse groei van 2,47% 
elektriciteitsproductie 
k. (n)/h 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 m³
H- s  1012 1195 1318 1362 1384 1539 1599 1660 1675 1687 1700 1700 ga
  gemiddelde jaarlijkse groei van 3,59% 

kse groei van 0% 
L-gas 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

  gemiddelde jaarlij
 
binnenlandse vraag naar ingangscapaciteit 
 
k.m³(n)/h 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
H-gas  2917 3210 3369 3452 3511 3706 3807 3909 3959 4010 4059 4098 
  gemiddelde jaarlijkse groei van 2,47% 
L-gas 1707 1830 1859 1890 1920 1952 1983 2015 2044 2074 2104 2134 

  gemiddelde jaarlijkse groei van 1,15% 

Op basis van het diagnosescenario en het gebruikte model stijgt de DENC voor de 
Belgische H-gasmarkt van 3.210 k.m³(n)/h in 2004 tot 4.098 k.m³(n)/h in 2014 ; een 
gemiddelde jaarlijkse groei van 2,47%. Voor de Belgische L-gasmarkt wordt een groei 
van de DENC gesimuleerd van 1.830 k.m³(n)/h in 2004 tot 2.134 k.m³(n)/h in 2014 ; 
een gemiddelde jaarlijkse groei van 1,15%. 

Figuur III.3 geeft een verdeling aan van de behoefte aan ingangscapaciteit voor H-gas 
over de sectoren in 2014.  

In 2014 is 43,0% van de bruikbare ingangscapaciteit voor H-gas voor het binnenland 
nodig voor de bevoorrading van de openbare distributie waarvan 65,5% bestemd is voor 
de huishoudens.  

In 2014 is 57,0% van de bruikbare ingangscapaciteit voor H-gas voor het binnenland 
nodig voor de bevoorrading van de directe klanten aangesloten op het vervoersnet 
waarvan 72,7% bestemd is voor elektriciteitsproductie. 

Figuur III.4 geeft een verdeling van de behoefte aan debietcapaciteit voor L-gas over de 
sectoren in 2014.  

In 2014 is 83,2% van de bruikbare ingangscapaciteit voor L-gas voor het binnenland 
nodig voor de bevoorrading van de openbare distributie waarvan 63,4% bestemd is voor 
de huishoudens.  

In 2014 is 16,8% van de bruikbare ingangscapaciteit voor L-gas voor het binnenland 
nodig voor de bevoorrading van de directe klanten aangesloten op het vervoersnet 
waarvan 27,0% bestemd is voor elektriciteitsproductie. 
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Figuur I.3 : Verdeling over de sectoren van 
aan de ngspunten van het vervoersnet in 2014 

II de behoefte aan H-gas vervoerscapaciteit 
inga

tertiaire sector
11,8%

elektriciteits-
productie

huishoudens
28,1%

41,5%

industrie
18,6%

  

Figuur III.4 : Verdeling over de sectoren van de behoefte aan L-gas vervoerscapaciteit 
aan de ingangspunten van het vervoersnet in 2014  
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3.4. Vraag naar aardgasopslag 

Seizoenbalancering vereist dat de aardgastoevoer het cyclische verloop van de 
aardgasvraag volgt. Het seizoencyclische verloop wordt vooral bepaald door het 
aardgasverbruik van de gezinnen en de tertiaire sector die grotendeels voor 
ruimteverwarming is bestemd. De industrie en de elektriciteitssector dragen slechts in 
geringe mate bij tot het cyclische verloop. 

Voor fysieke seizoenbalancering wordt in eerste instantie gerekend op de contractuele 
flexibiliteit van de invoer aan de grens en op de ondergrondse opslag te Loenhout : 
injectie 250 k.m³(n)/h (+100 k.m³(n)/h vanaf 2007-2008), opslagvolume van 
600 M.m³(n) (waarvan 20 M.m³(n) gereserveerd als operationele reserve) en een 
uitzendcapaciteit van 500 k.m³(n)/h (+75 k.m³(n)/h vanaf 2007-2008) (zie bijlage B.19, 
investeringsfiche H.10). 

De aandacht gaat nu uit naar de potentiële bijdrage van de opslagsite te Loenhout in het 
balanceren van de seizoenvragen. 

De analyse richt zich op de seizoenvraag van de openbare distributie die verantwoordelijk 
is voor het cyclische verloop. Het niet betrekken van de industrie en de 
elektriciteitsproductie verbonden aan het vervoersnet, wijzigt niets aan het vraagstuk 
aangezien zij niet bijdragen tot de amplitude van het verloop. In dit verband kan worden 

 door de industrie en voor de opwekking van elektriciteit. Het 
volume van seizoenbalancering blijft dan nagenoeg hetzelfde. 

t om 48% van de seizoenbalancering op te vangen in 2013-2014. Als 
criterium voor bevoorradingszekerheid worden echter seizoenprofielen gesimuleerd die 

gesteld dat het relatieve belang van seizoenbalancering kleiner wordt naarmate meer 
aardgas wordt verbruikt

Figuur III.5 geeft de gesimuleerde seizoenprofielen voor 2013-2014 onder normale 
weersomstandigheden. Onder normale weersomstandigheden is de ondergrondse opslag 
te Loenhout in staa

overeenstemmen met een extreem koude winter zoals deze van 1962-1963. Deze 
methode wordt toegepast op de vooruitzichten van de aardgasvraag in 2014. Het 
resultaat wordt weergegeven in figuur III.6. 
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Figuur III.5 : Seizoenbalancering openbare distribu
winter in 2013-2014 
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Figuur III.6 : Seizoenbalancering openbare distributie via Loenhout bij een extreem 
koude winter in 2013-2014 (*) 
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(*) de vraag van de openbare distributie in januari 2013 = 1.039 en niet 103 ; in januari 2014= 1.057 en niet 
105 maar de curve is correct. 
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De simulatie geeft aan dat Loenhout potentieel in staat is om 39% van de 
seizoenbalancering in 2013-2014 op te vangen bij een extreme winter23. De overige 61% 

De bestaande lange termijncontracten in Europa hebben een typische flexibiliteit van 

t doorgevoerd door België. In dit verband 
geldt dat hoe meer liquide de spotmarkt op de hub van Zeebrugge is, des te kleiner het 

De vaststelling dat Loenhout alleen niet in staat is om de volledige seizoenbalancering te 

3.5. Vraag naar leveringszekerheid 

un productie. Deze conditionele vraaganalyse 
is relevanter voor een planningsanalyse dan een WTP-vraaganalyse (‘willingness to 

it is een indicator voor de 
aardgasafhankelijkheid van aardgasklanten.  

ARDGASKLANTEN 

Op basis van een marktstudie wordt de mate van aardgasafhankelijkheid van industriële 
sk dt gemeten in welke mate er kan worden 

                                                

moet opgevangen worden door invoerflexibiliteit ten opzichte van een constante toevoer 
over het hele jaar. 

10% (110% in de winter, 90% in de zomer). Naarmate het aandeel van de bestaande 
lange termijncontracten afneemt, kan meer flexibiliteit verwacht worden van de 
aardgasbevoorrading. Zowel het aandeel van kortlopende contracten die beter zijn 
afgestemd op de vraagprofielen, als nieuwe lange termijncontracten die minder rigide 
zijn, zullen worden afgesloten. Dit is al dan niet gerealiseerd via opslagfaciliteiten in het 
buitenland of via swaps met aardgas dat word

balanceringsrisico is. In §6.4 zal vanuit een investeringsstandpunt worden gekeken welke 
investeringen op de hub de liquiditeit zouden kunnen bevorderen. 

garanderen en dus meer flexibiliteit vereist is van de aardgasbevoorrading, is op zich 
geen probleem van zekerheid van aardgasvoorziening, maar een commercieel gegeven. 
Bovendien gaat de flexibiliteit van het aanbod hand in hand met de opening van de 
aardgasmarkt en de groeiende concurrentie. 

In dit deel wordt nagegaan in welke mate industriële aardgasconsumenten en 
elektriciteitsproducenten kunnen terugvallen op een alternatief (bijvoorbeeld een 
alternatieve brandstof) indien geen aardgas wordt geleverd gedurende een relatief korte 
periode, zonder dat dit ten koste gaat van h

pay’)24. 

Met andere woorden, in welke mate zijn de aardgasklanten bestand tegen een tijdelijke 
onderbreking van aardgaslevering zonder dat dit ten koste gaat van hun activiteiten, 
maar hetgeen eventueel wel meerkosten kan inhouden. D

De industrie en de elektriciteitsector worden gekenmerkt door het bestaan van multi-fuel 
installaties. Sommige grootverbruikers van aardgas (industriëlen en 
elektriciteitsproducenten) kunnen relatief eenvoudig overstappen op een andere 
brandstof dan aardgas gedurende een bepaalde periode. 

A. INDUSTRIËLE A

aardga lanten beoordeeld. Er wor

 

24 Het zou bijvoorbeeld weinig verantwoord zijn om, op basis van gereleveerde bereidheid tot betalen voor 
leveringszekerheid, het vervoersnetwerk te dimensioneren. Een lange periode zonder onderbrekingen leidt tot 
een onderwaardering van leveringszekerheid terwijl recente ‘blackouts’ zouden kunnen leiden tot een 
overwaardering van leveringszekerheid. Deze marktimperfectie vraagt bijgevolg om gestandaardiseerde criteria 
voor de ontwikkeling van het vervoersnet. Dit geldt voor de planning van het vervoersnetwerk maar moet niet 
gelden voor de aardgasmarkt, waar zekerheid vrij onderhandeld kan worden. Indirect blijft uiteraard vrije 
onderhandeling geplafonneerd tot de beschikbare capaciteit van vervoer. 

23 Bij een normale winter in 2004-2005 kan 56% van de seizoenbalancering worden opgevangen en indien dit 
een extreem koude winter zou zijn, kan 48% worden opgevangen. De percentages nemen geleidelijk af over de 
horizon naarmate het aardgasverbruik van de distributieklanten toeneemt en naarmate meer aardgas wordt 
aangewend voor ruimteverwarming. 
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teruggevallen op multi-fuel installaties of een voorraad van het eindproduct. Dit betekent 
dat de aardgasklant een tijdelijke onderbreking relatief eenvoudig, al dan niet tegen een 
meerkost, kan opvangen. 

 worden overgestapt van aardgas 
naar een andere brandstof, meestal stookolie. Deze extra investering wordt in de meeste 

 energiedrager wordt meestal bepaald door 
de omvang van de stookolietank en zijn bevoorrading, en varieert van 24h tot 4 dagen. 

nd worden voor de 
huishoudens. Als er rekening wordt gehouden met industriëlen die het debiet van hun 

het moment van de onderbreking. 

anwending hiervan als ‘virtuele 
aardgasopslag’ verklaart het vroegere akkoord tussen Electrabel en oud-Distrigas dat de 

raturen de bevoorrading van de centrales kon worden besnoeid en alternatief 
kon worden aangewend voor de huishoudens. 

beschikbaar gesteld worden voor alternatieve 
aanwending zonder dat hiervoor de elektriciteitsproductie moet worden besnoeid. Dit is 

aardgas op een andere brandstof. 

C

Er kan worden geraamd dat door overschakeling bij de industrie en de 

De studie geeft aan dat 32% van de industriële grootverbruikers over multi-fuel 
installaties beschikt, waardoor relatief gemakkelijk kan

gevallen enkel uitgevoerd met het oog op prijsarbitrage en niet direct als indekking tegen 
aardgasonderbrekingen. Dit geldt voor 56% van de gevallen. De duur tijdens dewelke 
kan teruggevallen worden op de alternatieve

In termen van aardgasvolume betekent dit dat 35% van de industriële aardgasvraag die 
beleverd wordt via het vervoersnetwerk een onderbreking van aardgaslevering kan 
opvangen (dit komt overeen met 30% van de totale industriële aardgasvraag). 

Dit is een belangrijk gegeven voor incident management. Op crisismomenten kan 
bijvoorbeeld 30% van de industriële aardgasvraag aangewe

aardgasafname tijdelijk kunnen verminderen, is het potentieel nog hoger. 

Dit zijn ramingen die sterk bepaald worden door de samenstelling van de industriële 
aardgasvraag op 

B. ELEKTRICITEITSPRODUCENTEN 

Elektriciteitsproducenten die beschikken over een gedifferentieerd productiepark hebben 
flexibiliteit in de keuze van het type brandstof dat wordt ingezet. Deze flexibiliteit wordt 
actief beheerd voor prijsarbitrage25. 

Deze flexibiliteit van het productiepark en de a

bevoorrading in aardgas ‘slechts’ verzekerd moest worden tot 318 k.m³(n)/h. Deze 
flexibiliteit was een troef in het portefeuillebeheer van oud-Distrigas waardoor bij 
vriestempe

Deze flexibiliteit is nog steeds aanwezig, maar neemt af naarmate elektriciteitsproductie 
steeds meer aardgasafhankelijk wordt en milieuregulering strengere eisen oplegt aan de 
aanwending van meer koolstofhoudende energiedragers, ook voor korte periodes26. 

Indien de multi-fuel centrales op aardgas - die volgens het diagnosescenario op de piek 
draaien op aardgas - zouden overstappen op de alternatieve brandstof, kan 30% van de 
aardgasvraag voor elektriciteitsproductie 

een maximum raming aangezien het gaat om de overschakeling van alle multi-fuel 
centrales van 

. VIRTUELE AARDGASOPSLAG 

elektriciteitsproductie een bepaalde hoeveelheid aardgasdebiet kan worden vrijgemaakt 

                                                 
25 Het relatief beperkt gebleven aardgasverbruik voor elektriciteitsproductie ondanks de zware investeringen 
in aardgasturbines, bijvoorbeeld in 2001 en 2002, bewijzen deze prijsarbitrage. 
26 Vanuit bevoorradingszekerheid van zowel aardgas als elektriciteit zou als ‘verzekering’ de mogelijkheid 
moeten blijven bestaan dat multi-fuel installaties gedurende een beperkte periode zouden mogen overstappen 
op stookolie of steenkool. 
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voor alternatieve aanwending zonder dat hierdoor de industriële productie, noch de 
elektriciteitsproductie in het gedrang komt. 

 sch li e  r voor de 
it a l i ns h t di e e  

isch e   v het asd t v et l en  
tag ng va dgas door  

lektriciteitsproductie op het moment van het debiettekort. 

den voor een niet-besnoeid piekverbruik. Het is de 
bedoeling om in eerste instantie de weerstand van het Belgische vervoersnet te 

Het diagnosescenario beoogt de or zekerheid van gisc dgasmarkt, 
rwijl de cont cteerd  door oerstromen geëerb digd blijven. Onverminderd de 

lijkheid voor een uitbr g v de vraag naar doorvoer, beperkt het 
sescenario  tot de controle op de compatibiliteit tussen doorvoerverbintenissen 

tionale noden. 

onderschreven 
tromen tot 2014 en met de hypothese dat de 
rnieuwd worden. 

bele benadering voor één geïnterconnecteerd vervoersnet : vervoerscapaciteit 

radingszekerheid als de allocatie van vervoerscapaciteit voor doorvoer. Elke 

 de gekende huidige vraag voor doorvoer. 

Indien de over ake ng geb urt op een moment dat het aardgasve bruik 
industrie en de elektric eitsproductie m ximaa s volge e agnosesc nario, is r een
techn  potenti

e wijzig
el om
t naargelang de aanwend

20% an aardg
i

ebie
n aar

an h and te besnoei
de industrie en de

. Dit
percen
e

In het diagnosescenario wordt vertrokken van de werkhypothese dat vaste capaciteit aan 
de ingangspunten moet voorzien wor

beoordelen zonder te moeten besnoeien in de aardgasvraag op de piek. Afhankelijk van 
de simulatieresultaten zal het belang van niet-vaste capaciteit als alternatief voor 
investeringen, beoordeeld worden in hoofdstuk 6 met oog op de bepaling van het 
investeringsplan. 

3.6. Vraag naar doorvoer 

 bevo radings de Bel he aar
te ge ra e v ie
moge eidin an 
d
en de na
iagno zich

Het diagnosescenario zal daarom enkel rekening houden met heden 
vervoerscapaciteit voor doorvoers
capaciteitsreservaties die aflopen, he

Dit betekent dat iedere additionele vraag voor vervoerscapaciteit voor aardgasdoorvoer 
in de periode 2004-2014 op termijn leidt tot een tekort van vervoerscapaciteit en in 
principe een bijkomende investering vereist. 

Deze dub
voor doorvoer wordt bepaald door verbintenissen van doorvoerbevrachters en 
vervoerscapaciteit voor binnenlandse voorziening wordt bepaald door de verwachte 
debietvragen en bevoorradingscriteria, heeft belangrijke gevolgen voor zowel 
bevoor
gevoelige wijziging van de portefeuille van doorvoercontracten ten opzichte van het 
diagnosescenario vereist een herziening van het investeringsplan. 

Om de CREG toe te laten te oordelen of een vervroegde herziening van het indicatief plan 
nodig is, wordt de beheerder van het geïnterconnecteerd vervoersnet verzocht de CREG 
halfjaarlijks te informeren over de evolutie van de reservaties van ‘exits’ aan de 
Belgische grens. 

Met deze benadering wil de CREG geenszins de ontwikkeling van de doorvoeractiviteit 
belemmeren noch vertragen. De CREG wil integendeel precies garanderen dat de 
beschikbare capaciteit zowel voor doorvoer als voor binnenlands vervoer wordt 
aangeboden. Hoofdstuk 6 zal hier op terugkomen en versterkingen van het 
vervoersnetwerk bespreken aan de hand van
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A. DOORVOER OP BASIS VAN HUIDIGE CONTRACTEN 

Overeenkomstig deze methode wordt gestart met een raming van de doorvoerstromen 
en de onderschreven capaciteit voor doorvoer op basis van de huidige contracten en dit 
tot 2014. 

Enkel reeds op basis van de huidige contracten groeit de doorvoer van aardgas door 
België van 29 G.m³(n) per jaar tot 32 G.m³(n). Figuur III.7 geeft een verdeling van het 
doorvoervolume in 2014 volgens de verschillende routes. Frankrijk neemt 72,7% van de 
doorvoerstromen voor haar rekening waarvan een derde bestaat uit L-gas uit Nederland. 

een netto-importeur wordt 
van aardgas vanaf de winter 2005-2006. 

Het Verenigd Koninkrijk neemt 18,2% voor haar rekening, 6,1% is bestemd voor 
Duitsland en 3% voor Luxemburg. Naar alle verwachtingen zal het Verenigd Koninkrijk 
meer afhankelijk worden van doorvoer door België zodra het 

Figuur III.7 : Geschatte doorvoerstromen in 2014 op basis van huidige contracten 
(in G.m³(n)) 

N naar F via ZPT
39,4%

D naar VK
15,2%

NL naar F via SGRV
9,1%

N naar VK via ZPT
3,0%

VK naar D
6,1%

NL naar L via SGRV
3,0%

NL naar F: L-gas
24,2%

Bron : ramingen CREG ; ZPT : ingangspunt Zeepipe terminal, SGRV : ingangspunt ’s Gravenvoeren ; N : 
Noorwegen  

Een raming van de onderschreven capaciteit voor doorvoer over de periode 2004-2014 
wordt weergegeven in tabel III.3. In hoofdstuk 5 wordt de bruikbare ingangscapaciteit 
met deze geboekte capaciteit voor doorvoer in mindering gebracht om af te leiden welke 
de beschikbare capaciteit is voor de Belgische markt.  

Tabel III.3 : Ramingen van de huidige onderschreven ingangscapaciteit voor doorvoer tot 
2014 

k.m³(n)/h ZPT IUK Zelzate 
GTS(*) 

Zelzate 
Zebra(*) 

Eynatten 
TENP 

Eynatten 
WEDAL 

SGRV Blaregnies 
Segeo(*) 

Quévy 
TROLL(*) 

Poppel 
(**) 

 
MTSR 
’04-‘14 

 
1.400(1) 

 
2370 

 
50 
(2) 

 
50 

 
415 

 
423 

 
893 

 
248 

 
250 

 
1750 

 

Bron : ramingen CREG ; (*) conditionele ingangscapaciteit, (**) L-gas ; ZPT : ingangspunt Zeepipe terminal, 
IUK : terminal Interconnector te Zeebrugge, SGRV : ingangspunt ’s Gravenvoeren ; (1) tot 2008 : 
1.610 k.m³(n)/h, (2) in 2004 : 90 k.m³(n)/h. 
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Een raming van de onderschreven uitgangscapaciteit (‘exit’) voor doorvoer over de 
periode 2004-2014 wordt weergegeven in tabel III.4. De uitgangscapaciteit 
onderschreven voor doorvoer kan beschouwd worden als conditionele ingangscapaciteit 
voor binnenlands vervoer. Omwille van bevoorradingszekerheid wordt dit evenwel niet 
opgenomen in het diagnosescenario (§5.3). 

Tabel I
tot 201

k.m³(n)/

II.4 : Ramingen van de huidige onderschreven uitgangscapaciteit voor doorvoer 
4 

h IUK(*) Zelzate 
GTS 

Zelzate 
Zebra 

Eynatten 
TENP 

Eynatten 
WEDAL 

Bras Petange Blaregnies 
Segeo 

Quévy 
TROLL 

Blaregnies 
(**) 

 
MTSR 
’04-
 

          

‘14 
2370  247 

(1) 
551 491 500 120 60 713 1610 

(2) 
1750 

Bron : K : terminal 
Interconnect

de tweede helft van 

instantie Noors en geen Russisch aardgas zal invoeren en (ii) er bijkomende 

nvoeren 
nge 

gzand 

De ca citeit van de n de richting n Groot-B ordt d 
v ³ to m³ a  2005 en tot 
23,5 G.m (n) per december 2006. aal kan acite e 
Interconnector tgebrei  25 G.m³(  jaar in de richting van Groot-
B lles  dat de huidige capaciteit van de Interconnector in de ting 
van  beh t op 2 ³(n)/jaar. Gegeven deze teringsini en 
voor de bevoorrading van de Britse markt – hetgeen wijst op bevoorrading uit het oosten 
na s aa ient d dige capaciteit van de vT ding van hts’ 
8 G. zienlij e worden reid. 

ramingen CREG ; (*) al dan niet conditionele ingangscapaciteit, (**) L-gas ; IU
or te Zeebrugge ; (1) in 2004 : 292 k.m³(n)/h, (2) tot 2008 : 1820 k.m³(n)/h. 

B. VOORUITZICHTEN DOORVOER 

Marktsignalen geven aan dat doorvoer door België verder zal groeien. Als deze doorvoer 
werkelijk zal plaatsvinden, dan zal specifiek in functie van de vragen het vervoersnet 
versterkt moeten worden. Gezien de bestaande synergie tussen doorvoer en binnenlands 
vervoer zijn dergelijke uitbreidingen positief voor de bevoorradingszekerheid van 
België27. 

De bespreking die hier volgt is gebaseerd op een raadpleging van (potentiële) 
doorvoerbevrachters voor België die de CREG georganiseerd heeft in 
2003. 

Centraal in het doorvoervraagstuk is het gegeven dat de binnenlandse aardgasproductie 
in Groot-Brittannië daalt en dat dit land vanaf de winter 2005-2006 netto invoerder 
wordt. In 2007 zal het land naar verwachting 110 G.m³(n) aardgas verbruiken en nog 
maar 90 G.m³(n) zelf produceren. In 2012 importeert het land al 2/3 van zijn 
consumptie. Dat België binnen afzienbare tijd een belangrijk doorvoerland voor Groot-
Brittannië wordt, is echter nog lang niet zeker omdat (i) Groot-Brittannië in eerste 

bevoorradingsroutes worden gelegd die sterk concurreren met de Interconnector. Het 
gaat in eerste instantie over de aanleg van een pijpleiding die aardgas gaat aa
van het in het noordelijke deel van de Noorse Zee gelegen gasveld Ormen La
(20 G.m³(n)/jaar) en de realisatie van de BBL-leiding tussen het Nederlandse Bal
en het Britse Bacton (20 G.m³(n)/jaar). 

pa  Interconnector i va rittannië w
f december

 uitgebrei
an 8,5 G.m (n) per jaar t 16,5 G. (n) per jaar van

³ jaar vanaf Maxim  de cap it van d
worden ui d tot n) per

rittannië. A  wijst erop rich
 België ouden blijf 0 G.m inves tiatiev

ast Noor rdgas - d e hui n-lei ‘slec
m³(n) aan k t uitgeb

                                                 
27 Hoe uitgebreider het vervoersnet en hoe meer aardgasstromen – ook als deze voortvloeien uit een 
doorvoerbehoefte – des te meer waarborgen voor de Belgische bevoorradingszekerheid. Doorvoerbevrachters 

 en de Belgische markt kunnen 
kunnen hun aardgas ‘achterlaten’ in België, en te koop aanbieden op de hub van Zeebrugge bijvoorbeeld, in 
geval van incidenten of tekorten. Commerciële swaps tussen het buitenland
worden uitgebreid. 
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Het gebruik van de vTn-leiding in de richting van Duitsland zal afnemen. Er zijn signalen 
op de markt dat de capaciteit van de vTn-leiding in de richting van Zeebrugge moet 
worden uitgebreid tot potentieel 13 G.m³(n) per jaar in 2014. 

Er zijn tevens signalen dat via Zelzate meer aardgasstromen uit het knooppunt in Noord-
Nederland (Emden/Oude Statenzijl) kunnen worden verwacht waar Russisch en Noors 
aardgas binnenkomen. 

De aardgasmarkt in het Groothertogdom Luxemburg wordt via België gevoed via de 
uitgangspunten Bras en Pétange. Luxemburg voert ook aardgas in vanuit Duitsland en 
Frankrijk. De groeivooruitzichten van de Luxemburgse aardgasmarkt zijn 1,4% tot 2008 
en daarna 1,1% per jaar. Een belangrijkere bevoorrading via het oosten voor de 
Luxemburgse markt lijkt waarschijnlijk. 

De uitbreiding van de LNG-terminal van 5 G.m³(n) tot 8-9 G.m³(n) en de mogelijke 
terugval van LNG bestemd voor de Belgische markt van 4,5 G.m³(n)/j tot 2,5 G.m³(n) 
vanaf september 2006, zou dus leiden tot bijkomende vraag naar vervoerscapaciteit voor 
doorvoer door België. In die optiek zou versterking van de Troll-leiding tot Quévy 
noodzakelijk kunnen zijn, afhankelijk van concrete verbintenissen van 
doorvoerbevrachters. Het investeringsplan dat de CREG voorstelt in §6.4 zal hiermee 
rekening houden. 

3.7. Uitstap uit kernenergie 

Hoewel de sluiting van de zeven kerncentrales voorzien in de wet houdende de 
rt na de horizon van dit indicatief plan, 

lijkt het toch aangewezen om hier een eerste verkenning te maken van de mogelijke 
d w

Deze e
uitstap
aardga
dat de
eerst m
via REG

E or
opgeva
bijkom
buitenl
van in 

De aan
van he
in een 

In het scenario B1’ van het Indicatief Programma, dat in dit indicatief plan de 
referen  voor de modellering van de elektriciteitssector (§3.2), worden volgende 

rales op 6 sites 
operationeel met een vermogen van 1.983 MWe op steenkool die 11,7 TWh 
elektriciteit produceren. In 2011 zijn dit nog 5 centrales op 3 sites met een 

geleidelijke uitstap uit kernenergie, weliswaar sta

raag ijdte van deze keuze voor het aardgassysteem. 

erste inschatting beoogt vooral een begroting van de maximale impact van een 
 uit kernenergie op de aardgasvraag en de vraag naar vervoerscapaciteit van 
s. Rekening houdend met milieuvereisten en de huidige technologie, betekent dit 
 elektriciteitsproductie op kernenergie wordt omgeschakeld naar aardgas nadat 
aximaal gebruik gemaakt is van hernieuwbare energie en bijsturing van de vraag 
-maatregelen en demand-side management. 

r w dt verondersteld dat verlies aan binnenlandse elektriciteitsproductie niet wordt 
ngen door invoer. Verhoogde invoer van elektriciteit betekent immers i) 
ende interconnecties op de eerste plaats met het Franse hoogspanningsnet, ii) een 
andse afhankelijkheid voor elektriciteitsvoorziening en iii) waarschijnlijk de invoer 
kerncentrales geproduceerde elektriciteit. 

dacht gaat in de eerste plaats uit naar de effecten van de uitstap op de belasting 
t Belgische aardgasvervoersnet en op de nodige investeringen in aardgasleidingen 
scenario van maximale inschakeling van aardgascentrales. 

scenario ‘
tie vormt

tendensen weergegeven voor de periode 2002-2011 die mede van belang zijn bij de 
beoordeling van de uitstap uit kernenergie : 

a. de productie van elektriciteit op basis van steenkool neemt geleidelijk af van 
13,6% in 2002 tot 7,2% in 2011. In 2002 waren 11 cent
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vermogen van 1.227 MWe op steenkool die 7,3 TWh elektriciteit produceren ofwel 
7,2% van de Belgische elektriciteitsproductie ; 

b. het aandeel van de verschillende energiedragers en invoer in de voorziening van 
elektriciteit is als volgt in 2011 (voor 2002 tussen haakjes) : kernenergie 42,5% 
(50,4%), aardgas 41,6% (29,0%), steenkool 7,16% (13,61%), invoer 4,85% 
(5,7%), hernieuwbare energie 3,3% (0,66%), stookolie 0,6% (0,7%). 

Deze evoluties geven aan dat volgens dit scenario van het Indicatief Programma dat de 
‘gewone’ groei van de elektriciteitsvraag berekent, de elektriciteitsproductie op basis van 

rnieuwbare 
e ie
groei v
central
kernen akeling bemoeilijkt. 

Hieron
aardga
elektric r hernieuwbare energiebronnen (5,4% 
winden
op AM
energie
96,2%
aardga

Tabel I
gefase

Tabel I ar aardgas 

steenkool geleidelijk wordt afgebouwd en dat er in 2011 reeds een aanzienlijke productie 
is op basis van aardgas en een opvallende groei van de aanwending van hernieuwbare 
energie. Alle nieuwe centrales zijn dan ook uitsluitend aardgascentrales of centrales op 
basis van hernieuwbare energie. Dit betekent dus dat zowel aardgas als he
nerg  in groeiende mate reeds worden ingezet voor het opvangen van de ‘gewone’ 

an de elektriciteitsvraag en voor het opvangen van de geplande sluitingen van 
es. Bijgevolg is er relatief minder potentieel beschikbaar voor de conversie van 
ergie hetgeen een oversch

der worden enkele effecten van de geplande sluiting van de kerncentrales op het 
ssysteem geraamd. Er wordt aangenomen dat 9,7% van de op te vangen 
iteitsproductie kan worden ingevuld doo
ergie ; 3,5% biomassa ; 0,5% zonne-energie en 0,3% waterkracht) (gebaseerd 

PERE-Commissie 2000). Voor de elektriciteitsproductie via windenergie en zonne-
 worden evenwel back-up centrales op aardgas verondersteld. Dit maakt dat 

 van de elektriciteitsproductie van de kerncentrales wordt opgevangen door 
scentrales van het type STEG met een hoogrendement van 60%.  

II.5 geeft een raming van de aardgasvraag en het piekdebiet van aardgas bij een 
erde overschakeling van kerncentrales op STEG in de periode 2015-2025. 

II.5 : Omschakeling van elektriciteitsproductie op kernenergie na

 kerncentrales omschakeling STEG (*) 
 

kerncentrale 
 

sluitingsdatum 
 

vermogen 
MWe 

 
elektriciteitsproductie 

GWh 

jaarverbruik 
aardgas (**) 

M.m³(n)/j 

piekdebiet 
aardgas 

k.m³(n)/h 
Doel 1 12/02/2015 392,5 2.980 346 48 

Tihan 962 7.304 847 118 
Doel 2 (

Doe
Tihan

Doe
Tihan

Tot 88 710 

ge 1 01/10/2015 
**) 01/12/2015 434,5 3.299 383 53 

l 3 01/10/2022 1.006 7.639 885 124 
ge 2 01/02/2023 985 7.479 867 121 
l 4 01/07/2025 985 7.479 867 121 
ge 3 01/09/2025 1.015 7.707 893 125 
aal  5.780 43.888 5.0

(*  j
back up
96,2% o
in 2005.

Figuur itionele jaarvraag naar aardgas en de nodige 
v e

) op aarbasis wordt 90,3% van de nucleaire elektriciteitsproductie opgevangen door aardgas ; gezien de 
 moet er een piekdebiet voorzien worden voor een aanwending van STEG-centrales ten belopen van 
p de piek. (**) er wordt rekening gehouden met een voorziene vermogensverhoging met 42 MWe 
  

III.8 geeft de evolutie van de add
ervo rscapaciteit bij een overschakeling naar STEG-centrales 
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Figuur 
van nu rdgascentrales(*) 

III.8 : Additionele vraag naar aardgas en vervoerscapaciteit bij een omschakeling 
cleaire centrales naar aa
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jaarverbruik 546 1576 1576 1576 1576 1576 1576 1797 3256 3328 4059 5088

piekdebiet 219 219 219 219 219 219 219 343 463 463 710 710

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

(*) terwijl in tabel III.5 het verbruikcijfers zijn voor een volledig jaar, zijn de jaarlijkse verbruikcijfers in deze 
tabel pro rata temporis berekend rekening houdend met de sluitingsdatum. 

Volgende bevindingen kunnen worden afgeleid : 

a. in verhouding tot het geraamd aardgasverbruik (H-gas) voor 
elektriciteitsproductie in 2014 ten belopen van 7.510 M.m³(n)/j (§3.2) betekent 
de vervanging van Doel 1, Tihange 1 en Doel 2 (1.789 MWe) door STEG-centrales 
een meerverbruik dat correspondeert met 21,0% van het verbruik in 2014. Dit 
verbruik neemt vervolgens toe tot 23,8% in 2022 en tot 67,7% in 2026. Het 
binnenlandse aardgasverbruik (H-gas) in 2014 wordt op 17.860 M.m³(n) 
geraamd. De totale volumestijging in de aardgasvraag met 5.088 M.m³(n) 
in 2026 is aanzienlijk maar leidt niet tot een ontwrichting van het aardgassysteem 
mede omdat de uitstap gefaseerd verloopt ; 

b. in verhouding tot de geraamde vervoerscapaciteit om de aardgascentrales (H-gas) 
te bevoorraden in 2014 ten belopen van 1.700 k.m³(n)/h (§3.3) betekent de 
omschakeling van drie kerncentrales in 2015 een bijkomende behoefte aan 
vervoerscapaciteit van 219 k.m³(n)/h, hetgeen correspondeert met 12,9% van de 
nodige vervoerscapaciteit in 2014. De vraag naar vervoerscapaciteit blijft 
vervolgens stabiel tot in 2022 en stijgt tot 710 k.m³(n)/h in 2025. Deze 
bijkomende vervoerscapaciteit kan vergeleken worden met de capaciteit van de 
bevoorradingsas Zomergem-Lillo om het Antwerpse en Loenhout te bevoorraden. 
Ook hier geldt dat een aanzienlijke investering nodig is in het binnenland (en 
upstream), hetgeen beheersbaar is op voorwaarde dat de planning op tijd 
gebeurt. 

De uitstap uit kernenergie en de vervanging ervan door STEG-centrales is op Belgisch 
niveau technisch haalbaar zowel wat betreft het invoeren van aardgas als het investeren 
in de nodige vervoerscapaciteit om de centrales te bevoorraden in aardgas. Afhankelijk 
van de ligging van de nieuwe aardgascentrales zijn er evenwel aanzienlijke investeringen 
nodig in vervoersinfrastructuur, zowel in het binnenland als upstream.  
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Aangezien tot 2021 het effect van de uitstap uit kernenergie geen schok teweegbrengt 
voor het aardgassysteem - het betreft hier de investering voor de bevoorrading van een 
4-tal STEG-centrales - vereist de waarborg van bevoorradingszekerheid niet dat in dit 
indicatief plan expliciet deze beleidskeuze in rekening moet worden gebracht in het 
investeringsplan. De driejaarlijkse actualisatie van het indicatief plan waarborgt 
voldoende flexibiliteit om bijvoorbeeld ook tijdig versnelde sluitingen in rekening te 
brengen. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat indien enkele jaren vóór de voorziene sluiting 
een noodzakelijke onderhoudsinvestering niet meer rendabel blijkt, de beheerder van de 
centrale kiest voor een versnelde sluiting. 

Daarnaast heeft de CREG de kernuitstap nog niet in dit indicatief plan tot 2014 
geïntegreerd omdat de conversie naar aardgas toch een aantal vragen oproept die 
zorgwekkend zijn voor de energiehuishouding en de bevoorradingszekerheid. 

a. Verlies aan risicospreiding over energiedragers : een minder gedifferentieerd 
productiepark voor elektriciteit betekent verhoogde risico’s voor 
elektriciteitsvoorziening.  

De conversie op aardgas leidt tot een zorgwekkend niveau van 
aardgasafhankelijkheid voor de opwekking van elektriciteit waardoor incidenten in 
de aanbodketen van aardgas tot domino-effecten kunnen leiden en tot een 
algehele crisis in de energiehuishouding. 

Gegeven de bestaande populariteit van aardgas waardoor het aandeel van 
aardgas in de energiebalans reeds toeneemt van 23% in 2000 tot 33% in 2010 en 
39% in 2020, leidt een conversie van kerncentrales op aardgas tot een 
aardgasafhankelijkheid van de Belgische energiehuishouding van meer dan 50%. 

b. Verlies aan risicospreiding over bevoorradingsroutes : verhoogde 
energieafhankelijkheid van een beperkt aantal aardgasproducenten. Gelet op de 
huidige perspectieven betekent dit vooral een afhankelijkheid van relatief ver 
gelegen Siberisch aardgas dat gewonnen en vervoerd wordt onder 
omstandigheden die relatief gevoelig zijn voor onderbrekingen. 

Zowel de aardgasklanten als de elektriciteitsverbruikers worden dus grotendeels 
afhankelijk van één primaire bevoorradingsketen die start in de Russische 
aardgasvelden.  

De Europese afhankelijkheid van aardgas van buiten de Europese Unie groeit tot 
80% in 2030 (§4.2). 

Deze eenzijdige afhankelijkheid waarvoor naar alle verwachtingen een ‘n-1’ 
principe voor incident management niet kan worden gehanteerd, leidt tot een 
nieuwe geopolitieke evenwichtsoefening. België is daarbij genoodzaakt om 
aansluiting te vinden binnen de visie en strategie van de EU. 

c. CO2-uitstoot door conversie naar aardgas : de conversie naar aardgas leidt tot 
verhoogde emissies van broeikasgassen. In 2016 betekent deze overschakeling 
een extra uitstoot van CO2 met 3,6 miljoen ton per jaar en neemt toe tot 
11,7 miljoen ton in 2026, hetgeen 10,9% uitmaakt van de CO2-uitstoot van het 
energieverbruik in België in 1990.  

d. Prijsstijging van energie : de sterke impuls van de aardgasvraag in België zal op 
zich onvoldoende zijn om de marktprijs van aardgas sterk te beïnvloeden, maar 
het risico bestaat dat een algemene trend van stijgende aardgasvraag in Europa 
(en de wereld) zal leiden tot hogere aardgasprijzen (§4.2). 

e. Uitputting aardgasreserves : gelet op de uitputting van de aardgasreserves 
(resterend 60 jaar §4.2) moet voor de energiehuishouding de vraag gesteld 
worden of het opportuun is om aardgas aan te wenden voor elektriciteitsproductie 
ter vervanging van kernenergie, en dit ten koste van bijvoorbeeld aardgas voor 
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ruimteverwarming bij de gezinnen of van aardgas als grondstof voor de 
scheikundige industrie. 

Een beoordeling van de overschakeling van kernenergie op aardgas voor de opwekking
van elektriciteit, binnen de grenzen van de doelstelling van indicatieve plannen voor
aardgas, leidt tot twee hoofdbesluiten. 

a. De technische aspecten die gepaard gaan met deze conversie lijken beheersbaar 
of zijn althans niet een directe aanleiding tot een ontwrichting van het 
aardgassysteem tenminste als er tijdig gepland wordt. 

b. De resulterende aardgasafhankelijkheid van zowel aardgasklanten als 
elektriciteitsverbruikers en de sterke afhankelijkheid van één bevoorradingsketen 
van aardgas die start in de Russische aardgasvelden is zorgwekkend voor de 
Belgische energiehuishouding die via deze keuze voor meer dan 50% afhankelijk 
wordt van aardgas dat tegen 2030 voor 80% buiten de EU wordt geproduceerd. 

Uiteraard gelden deze bedenkingen voor ieder scenario waarbij aardgas op termijn 
steeds belangrijker wordt in de Belgische energiebalans. Een uitstap uit kernenergie 
versnelt en versterkt de evolutie naar een verhoogde afhankelijkheid. 
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4. Aanbod van aardgas 

Dit hoofdstuk geeft een verkenning van de bevoorradingsbronnen van aardgas voor de 

gesteld voor de 
dekking van het extreme piekuurdebiet. Voor de dekking van de piekvraag wordt de 

 
simulatie van de bijhorende portefeuille van bevoorradingsroutes wordt behandeld in 
hoofdstuk 5. Dit omwille van de methode waarbij de bevoorradingsroutes niet enkel 

 rdgasbalans, maar tevens afhankelijk worden 
 de verschillende ingangspunten. 

illen in kwaliteit van aardgas die hun invloed 
hebben op de bevoorradingsmodaliteiten. Naast de L-gas versus H-gas kwaliteit, gaat de 

mineert de L-gasproductie in Europa. Het produceert meer dan 80% van 
het jaarlijks Europees L-gasverbruik, controleert 77% van de gekende Europese reserves 
en exporteert ongeveer 21 G.m³(n)/jaar. Het enige ander land dat L-gas produceert voor 

                                                

Belgische markt. De aandacht gaat uit naar zowel de bevoorrading in aardgas om de 
jaarlijkse aardgasvraag te voldoen als de voorziening van aardgas om het extreme 
piekdebiet te dekken. 

De aardgasbronnen worden toegelicht en de aandacht gaat uit naar de verschillen in 
aardgaskwaliteit. De creatie van een groothandelsmarkt, door de opening van de 
aardgasmarkt, wordt besproken in bijlage B. 12. Vervolgens wordt teruggegrepen naar 
het gesimuleerde diagnosescenario en worden aardgasbalansen opgesteld waarbij de 
vraagvooruitzichten van hoofdstuk 3 in aanmerking worden genomen. Hierbij wordt 
rekening gehouden met het verloop van de huidige lange termijncontracten voor de 
Belgische markt. Er wordt gestart met de opstelling van de aardgasbalans om een 
jaarevenwicht te waarborgen tot 2014. Daarna wordt de balans op

beschikbaarheid van binnenlandse flexibiliteitsfaciliteiten in rekening genomen. Vanuit 
planningsoogpunt is hoofdzakelijk de aardgasbalans voor het extreme piekdebiet van 
belang en dit zal vervolgens aangewend worden in hoofdstuk 5. 

Dit hoofdstuk beperkt zich tot de bespreking van de portefeuille van aardgasbronnen. De

worden gesimuleerd op basis van de aa
gesteld van de beschikbare capaciteit aan

4.1. Aardgaskwaliteiten 

In dit deel wordt gewezen op de versch

aandacht uit naar kwaliteitsverschillen binnen de categorie H-gas. 

A. LAAGCALORISCH AARDGAS 

In de inleiding van dit plan (§1.2.A) werd reeds aandacht besteed aan de twee 
aardgassystemen in België die elk hun specifieke vraag, bevoorrading en infrastructuur 
kennen. Zoals gezegd in de inleiding, bestaat dit indicatief plan in feite uit een indicatief 
plan voor laagcalorisch aardgas en één voor hoogcalorisch aardgas.  

In dit deel gaat de aandacht uit naar de verschillen in de aanbodstructuur voor beide 
aardgaskwaliteiten28. In tegenstelling tot H-gas (nominale calorische bovenwaarde 
11,630 kWh/m³(n)), wordt L-gas (nominale calorische bovenwaarde 9,769 kWh/m³(n)) 
gekenmerkt door een monolithische aanbodketen.  

Nederland do

 
28 In hoofdstuk 5 en 6 zal specifiek worden ingegaan op het vervoersnetwerk en de investeringsproblematiek 
voor beide aardgaskwaliteiten. Het mededingingsvraagstuk, met name de mogelijkheid voor een competitieve 
marktwerking binnen de L-gasmarkt, wordt hier echter slechts behandeld in de mate dat dit relevant is voor de 
bevoorradingsdiscussie. Voor een specifieke analyse van de problematiek wordt verwezen naar de studie van de 
CREG (CREG 2004).  
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de Europese markt is Duitsland maar de Duitse reserves en productie zijn veel kleiner 
dan de Nederlandse en Duitsland exporteert geen L-gas. 

gasmarkt is gekenmerkt door : 

gië, Frankrijk en Duitsland ; 

- een dominante producent (NAM – Nederlandse Aardoliemaatschappij die levert 
aan he e & Supply) ; en 

andel t  leveringsond mingen. 

gasmarkt wordt aan de aanbodzijde gedomineerd door aardgas afkomstig van het 
lochterenveld zen reserves 1.074 G.m3(n), 4.2) in G en 

-gas wordt gewonnen in Duitsland kele kleiner rlandse v en 
kunstmatig geproduceerd wordt waliteitscon  van H e 

gen wordt gecontroleerd door de NAM, een 50-50 joint venture tussen 
Shell en Exxon, volgens de regels van het Kleine Veldenbeleid van de Nederlandse 

Tabel IV.1 : Productie en consumptie in de Europese L-gasmarkt in 2002 

De Europese L-

- een netwerk dat fysisch gescheiden is van het veel grotere netwerk voor 
hoogcalorisch aardgas ; 

- een marktpenetratie die beperkt is tot Nederland, Bel

t Nederlandse Gasunie Trad

- een beperkte h ussen erne

De L-
omvangrijk S (bewe zie § roning
hoewel ook L en en e Nede elden 
daarnaast via k versie -gas. D
productie in Gronin

overheid (www.ez.nl). 

België is het doorvoerland voor L-gas vanuit Nederland naar Frankrijk via de zogenaamde 
Dorsales (leidingen van Poppel tot Blaregnies) met een geraamd jaarlijks volume van 
6,7 G.m³(n) in 2004 en toenemend tot 7,7 G.m³(n) in 2014 (§3.6). 

G.m³(n)/jaar Productie consumptie invoer 
Nederland (*) 41 19 -21 
Duitsland (*) 10 19 9 
Frankrijk 0 6 6 
België 0 6 6 

(*) ramingen 

Distrigas had een feitelijk monopolie in de verkoop van L-gas aan de Belgische 
consument maar di andere l ngsondernemingen zoals Gaz 

nce. De  van L-g België door Gaz de France Négoce wordt geraamd op 

iet L-gas enkele troeven : i) dichtsbijzijnde 
exibiliteit in de voorziening. Gezien 

 H-GASKWALITEITEN 

n de H-gasmarkt 
verschillen in aardgaskwaliteit in functie van de productievelden en de vereisten van de 
verschillende netbeheerders. 

baarheid van H-gas op het doorvoertraject tussen het Bri cton en 
- en WEDAL- le tten met het H-gas elders op het Belgisch 

anzelfsprekend. Dit ‘Interconnecto n’ gas is de gaskwaliteit die 

ent nu te co
 verkoop

ncurreren met 
a  

everi
de Fra s in
2 TWh in 2003. 

Op het vlak van bevoorradingszekerheid gen
aardgasproducent, Nederland en ii) het aanbod van fl
de beperkte afstand tot de bron, kan Nederland meer aanbodflexibiliteit waarborgen, 
althans wat seizoenflexibiliteit betreft (§3.4) en is er geen behoefte aan L-gasopslag in 
België29. 

B. INTEROPERABILITEIT

Naast een gescheiden markt voor L-gas en H-gas, zijn er binne

Zo is de uitwissel
de Duitse TENP

tse Ba
iding te Eyna

vervoersnet niet v r-vT

                                                 
29 België dient wel te beschikken over conversie-installaties van H-gas in L-gas (≅ H-gas + stikstof) om een 
piekdebiet van L-gas te waarborgen (zie §5.4). Deze noodzaak heeft eerder te maken met het plafond van 
ingangscapaciteit te Poppel en Zandvliet (en upstream) dan met een gebrek aan L-gas voor piekmomenten. 
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verhandeld wordt op de hub van Zeebrugge. Er stellen zich geen kwaliteitsproblemen om 
aardgas uit de vTn-leiding aan te wenden voor de Belgische H-gasmarkt, maar 
omgekeerd kan niet zomaar aardgas van het vervoersnet aangewend voor de 
binnenlandse markt geïnjecteerd worden in de vTn-leiding. 

Interconnector-vTn gas eerbiedigt de Britse Wobbe (W ≤ 15 kWh/m³(n)) en de Duitse 
calorische bovenwaarde (Hs ≤ 11,628 kWh/m³(n)). Dit leidt bijvoorbeeld tot de situatie 
dat heden LNG niet zomaar fysisch verhandeld kan worden op de hub van Zeebrugge 
omdat Algerijns LNG te calorierijk is. Deze beperking begrenst uiteraard de liquiditeit van 

en, dient internationaal voor een oplossing gezocht te worden inzake de 
uitwisselbaarheid van H-gas. De CREG volgt actief de werkzaamheden van EASEE-gas, 

,5 G.m³(n) in 2002 waarvan 
 VS. Al de rest constant, geeft de voorraad/verbruik 

de aardgasvoorraad zal uitgeput zijn. Het recente verleden 
n kleinere 
groeiende 

kt dit proces doordat de prijzen stijgen bij 
n aangemoedigd en moeilijk te winnen velden 

 worden. Dit leidt tot stijging van
ele onzekerheden die deze indica vloeden maar dit neemt niet weg 

 van de uitputt an de aar oorraden a  belang win . Voor 
icatief plan st ch deze pr atiek niet egendee  er 

an E  en Belgi  bijvoorbeeld de expan  de 

                                                

de hub. Opdat de uitbreiding van de LNG-terminal haalbaar zou zijn dient LNG 
verenigbaar te zijn met het Interconnector-vTn gas. Opdat de hub van Zeebrugge zich 
verder zou kunnen uitbreiden en de liquiditeit – dus bevoorradingszekerheid - zou 
kunnen verhog

de instelling die - op aansporen van de Europese Commissie - door de marktspelers 
opgericht is hoofdzakelijk om de interoperabiliteit te bevorderen (bijlage B.15.C)30. Als 
overbruggingsmaatregel kan een menginstallatie een oplossing bieden. 

De interoperabiliteit van aardgaskwaliteiten is breder dan de criteria inzake Wobbe en 
calorische waarde. Zo kunnen bijvoorbeeld odorisatievereisten de verenigbaarheid van 
aardgasstromen belemmeren. Aangezien het aardgas op het vervoersnet in Frankrijk 
wordt geodoriseerd, kan geen aardgas geïmporteerd worden via Blaregnies-Quévy uit 
Frankrijk ook al is er een potentiële fysische invoercapaciteit van 400 k.m³(n)/h (§6.4). 

4.2. Bevoorradingsbronnen 

Dit deel geeft een toelichting van enkele bevoorradingsindicatoren op mondiaal, Europees 
en Belgisch niveau die sturend zijn voor de beoordeling en de opstelling van de Belgische 
bevoorradingsportefeuille. 

A. MONDIALE EN EUROPESE CONTEXT 

In BP (2003) worden de bewezen aardgasreserves geraamd op 155,64 T.m³(n). 
Figuur IV.1 geeft een verdeling van de bewezen aardgasreserves over de wereld. Het 
wereldaardgasverbruik wordt geraamd op 2.535
667,5 G.m³(n) (zijnde 26%) in de
ratio aan dat tegen 2064 
toont evenwel aan dat er meer aardgasvelden worden ontdekt, weliswaar va
omvang, waardoor bewezen reserves gelijke tred houden met de 
aardgasvraag. Voor een stuk regelt de mar
schaarste waardoor proefboringen worde
rendabel  de aardgasprijs op termijn. Uiteraard zijn er 

an 60 jaarv tor v  beïn
dat de problematiek ing v dgasv an t31

de horizon van dit ind elt zi oblem , in t l komen
meer bronnen in het bereik v
LNG-markt. 

uropa ë via sie van
 

 
30 European Association for the Streamlining of Energy Exchange, www.easee-gas.org
31 De trend om massaal over te schakelen op aardgas voor de productie van elektriciteit is dus geen 
‘onschuldige’ keuze in deze context (§3.7). 
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Figuur IV.1 : Spreiding van de bewezen aardgasreserves 

Azië Pacific
8,1%Afrika

7,6%

Noord-Amerika
4,6%

Zuid en Midden 
Amerika

4,5%

en

Eur n GOS
39,2%

Midden-Oost
36,0%

opa e

 

Op basis van statistieken van Cedigaz (2003) wordt in tabel IV.2 de mondiale 

alans in 2002 

Bron : BP (2003) 

invoer/uitvoer aardgasbalans samengesteld. 

Tabel IV.2 : Mondiale invoer/uitvoer aardgasb

G.m³(n) verhandelde productie uitvoer invoer consumptie 
Noord-Amerika 720,5 123,9 122,0 718,6 
Zuid- en Midden-Amerika 136,4 15,2 17,2 138,4 
Europa 310,2 126,6 323,9 507,5 
GOS 741,3 133,1 0 608,2 
Afrika 138,8 66,2 1,5 74,0 
Midden-Oosten 236,9 
Azië & Oceanië 295,9 83,4 

40,7 11,6 207,7 
113,1 325,6 

2.580,0 589,3 589,3 2.580,0 Wereldtotaal 

Bron : Cedigaz (2003) 

Gegevens van Cedigaz (www.cedigaz.org) melden een opvallende groei van de 
wereldhandel in LNG per cargo ten opzichte van pijpleidingengas. Sinds 1992 groeit de 
wereldhandel in LNG met gemiddeld 6,4% per jaar en bereikte in 2002 een volume van 
150 G.m³(n). Dit komt overeen met 27,4% van de wereldhandel in aardgas. Van deze 
150 G.m³(n) verhandelde LNG is 38,5 G.m³(n) bestemd voor de Europese markt. De 
wereldwijde spothandel in LNG wordt op 10% van de LNG-handel geschat. 

svraag, die worden gehanteerd door de 
,1% in de 15 lidstaten van de 

Europese Unie (EU-15) en 4,2% in de kandidaat lidstaten (tabel IV.3). Hier tegenover 

De recentste vooruitzichten van de aardga
Europese Commissie, bieden een jaarlijkse groei van 2

staat dat de aardgasproductie in de Europese Unie gaat afnemen, van 224 G.m³(n) 
in 2000 tot 196 G.m³(n) in 2020. Dit betekent dat de aardgasafhankelijk van de EU-15 
drastisch toeneemt van 40% in 2000 tot 67% in 2020. 
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Tabel IV.3 : Vooruitzichten van de aardgasvraag in Europa  

G.m³(n) 1999 2010 2020 
EU-15 386 500 597 
Kandidaat-lidstaten 76 142 179 
EU-30 462 642 777 

Bron : Observatoire Méditerranéen de l’Énergie (2001) 

De gegevens van de Europese Commissie worden bevestigd door het WETO (2002) die 
een aardgasafhankelijkheid van de Europese Unie aangeeft van 71% in 2010 en zelfs van 
80% in 2030 (tabel IV.4). De daling van de Europese productie (omvat ook Noorwegen) 
wordt vooral opgevangen door invoer uit het Gemenebest van Onafhankelijke Staten 
(GOS ; ex-Sovjet-Unie). 

Tabel IV.4 : Vooruitzichten van de aardgasafhankelijkheid van Europa 

% 2000 2010 2030 
Europese productie 60% 48% 29% 
Productie GOS 28% 32% 56% 
Productie Afrika en 
Midden-Oosten 

12% 20% 15% 

Afhankelijkheid EU-15 53% 71% 80% 
Afhankelijkheid EU-30 (*) 39% 49% 68% 

Bron : WETO (2002), (*) EU (2000) 

Momenteel vertegenwoordigen drie ‘landen’ meer dan 90% van de invoer in de Europese 
Unie : Noorwegen 25%, Algerije 29% en het GOS, voornamelijk Rusland, 41%. Deze 
landen beschikken over voldoende reserves om hun uitvoer te verhogen en de volledige 
invoer in Europa te garanderen tot 2020. Dit althans voor zover er voldoende wordt 
geïnvesteerd in internationale vervoerscapaciteit en dit met name opdat Russisch gas de 
Europese markt zou kunnen bereiken. Indien deze investeringen op zich zouden laten 
wachten, dan kan altijd nog LNG – uit Algerije of Nigeria - tijdelijke tekorten in Europa 
opvangen (WoodMac 2003). 

Het Observatoire Méditerranéen de l’Énergie (2002) schat zelfs dat de uitvoer uit 
Noorwegen naar de EU-30 zou kunnen toenemen tot 120 G.m³(n) tegen 2020, ook de 
uitvoer van Algerije zou kunnen toenemen tot 120 G.m³(n) en de uitvoer van Rusland tot 

Het Internationaal E ergie Agen IE oorz  in t blicatie ee
r l i r e   1  
 H n a d  ri  e ie ui m  v %

28% en dit ten koste k e  s
met 16.481 miljard USD’00 

moet toenemen op wereldniveau, waarvan 19% ofwel 3.145 miljard USD’00 voor de 
aardgassector. Het grootste gedeelte van de investeringen is nodig om de 
productiecapaciteit op het huidige peil te houden naarmate exploitatievelden uitgeput 
raken. Om Europa (EU-15) te voorzien van aardgas maakt het IEA een onderscheid 
tussen investeringen die nodig zijn voor de exploratie en de ontwikkeling van 
aardgasvelden (161 miljard USD’00), vervoer en opslag (89 miljard USD’00), LNG-
infrastructuur (19 miljard USD’00) en distributie (95 miljard USD’00). Het is vooral na 
2015 dat er stijgende uitgaven nodig zijn voor de voorziening in aardgas en het zichtbaar 
wordt dat aardgas van steeds verder zal worden ingevoerd. Dit betekent in ieder geval 
dat de vervoerskosten en de aardgasprijzen zullen toenemen. Het IEA heeft echter niet 
het terugkoppelingseffect doorgerekend van de stijgende kosten en aardgasprijzen op de 
aardgasvraag. De CREG is van mening dat op langere termijn er rekening moet worden 
gehouden met stijgende afhankelijkheid van steeds verder gelegen 
bevoorradingsbronnen en stijgende aardgasprijzen hetgeen de aardgasvraag zal drukken 
en het overstappen op alternatieve energiedragers zal aanmoedigen. In deze optiek lijkt 

200 G.m³(n). 

n tschap ( A) v iet  haar recen ste pu n 
bijna ve dubbe ing van het mond ale aa dgasv rbruik in de periode 200 -2030 (IEA 
2003b). et aa deel v n aar gas in het p maire nerg verbr k nee t toe an 23  tot 

van ernen rgie, teenkool en aardolie. Het IEA schat dat de 
investeringen in de energie-infrastructuur tussen 2001-2030 
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bijvoorbeeld de overschakeling van kernenergie op aardgas geen duurzame keuze 
(§3.7). Voor de horizon van dit indicatief plan zijn er echter geen indicaties dat de 
relatieve populariteit van aardgas in het gedrang komt. 

B. BELGISCHE CONTEXT 

De belangrijkste huidige bronnen voor de Belgische markt worden hier belicht. 

Tabel IV.5 : Indicatoren aardgasverbruik 

 G.m ) ³(n) (* ratio 
 2  4 004 2014 2004 201
a eardgasverbruik B lgië 17,3 23,1 1 1 
fysische doorvoerstromen 29,0 32,0 1,7 1,4(**) 
gereserveerde vervoerscapaciteit 43,0 43,0 2,5 1,9(**) 

408 537 24 23 
aardgasverbruik wereld 2.580 3.127 149 135 

voor doorvoer 
aardgasverbruik EU-15 

(*) equivalente m³(n) H-gas, (**) op basis van huidige contracten  

a. Nederland : L-gas 

In dit deel wordt de bevoorrading in laagcalorisch aardgas toegelicht. 

G.m³(n) 

Tabel IV.6 : Begroting van de L-gasreserves in Nederland 

01/01/2002(*) 01/01/2012(*) 01/01/2014(**) 01/01/2025(**) 
Groningen 1.074 804 607 n.b. 
andere bewezen reserves 653 
andere waarschijnlijke reserves 333 

 
427 

 
n.b. 

 
n.b. 

Totaal 2.060 1.340 1.118 108 

Bron : (*)Economische Zaken / TNO 2002, (**)Boussena 2001 

In 2003 produceerde Nederland voor eigen verbruik 45 G.m³(n). 

Minstens tot 2014 kan de Belgische L-gasmarkt potentieel beschikken over L-gas in 
Nederland dankzij de grote Nederlandse reserves en tegen een competitieve 
productiekost. Er zullen wellicht geen nieuwe zeer lange termijncontracten worden 
afgesloten (tenzij bij uitzondering) vermits de reserves snel slinken (WoodMac 2003). 

b. Noorwegen 

De eigen Noorse markt was in 2002 goed voor 3,9 G.m³(n). 

NPD (2002) begroot de aardgasreserves in Noorwegen op 5.168 G.m³(n) waarvan 
3.168 G.m³(n) bewezen en 2.000 waarschijnlijk en mogelijk. 

De Noorse aardgasproductie is voor meer dan 95% bestemd voor uitvoer. Boussena 
(2001) geeft volgende uitvoertotalen : 50 G.m³(n) in 2000, 70 G.m³(n) in 2005, 
80 G.m³(n) in 2010 en 85 G.m³(n) in 2015.  

oorwegen is zeker in staat de uitvoer ten belopen van 80 G.m³(n) te verzekeren over 
e van 50 jaar. Woodmac (2003) voorziet zelfs een potentieel van 100 G. 

 vermeld te 
worden dat Groot-Brittannië een netto-invoerder wordt waardoor het Noorse aardgas op 
de Britse markt aan belang zal winnen (§3.6).  

N
een period
m³(n) per jaar tot 2015. Voor de horizon van het indicatief plan blijft Noorwegen een 
bevoorrechte aardgasproducent voor Noord-Europa. In deze context dient ook
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c. Algerije 

De eigen Algerijnse markt was in 2002 goed voor 26,3 G.m³(n). Volgens WoodMac 
(2 03) egin 2003 een aard idige 
p uc .m³(n) per jaar. ming 
E pa 9 G.m³(n) in 200 s op 
d ive t 2015. Van dit uitvoe enblik 
n  nie er vloeibare v

 diagnosescenario inzake de 
bevoorradingsportefeuille tot 2014. De spreiding van de bevoorrading over de 
in angspunten van het vervoersnet komt aan de orde in hoofdstuk 5. De portefeuille van 

beschikbare capaciteit). 

e 
piekuurdebiet, met name het ontwerpdebiet (DENC) dat het vervoersnet moet kunnen 
o ang

V r e  bespreking van de rden 
in ze wezen 
naar bij n bijlage beperkt zi
fa litei en. D l uit van 
het di de simulatie n de 
capaciteitsbenutting in hoofdstuk 5. Voor een overzicht van de huidige stand van zaken 
van de opening van de Belgische aardgasmarkt wordt verwezen naar bijlage B.12. 
Bijlage B.13 geeft achtergrondinformatie inzake de betekenis van ‘noodleverancier’ 
(supplier of last resort). 

A. JAARBALANS 

In dit deel wordt de jaarlijkse aardgasbalans opgesteld voor H-gas en L-gas tot 2014. Het 
verschil wordt gemaakt tussen de jaarvooruitzichten (§3.2) en de geraamde maximale 
jaarafname (annual contracted quantity–ACQ) van de bestaande ToP-contracten. Het is 
bijgevolg dit verschil dat dient te worden ingevuld met nieuwe engagementen van 
leveringsondernemingen, al dan niet via langlopende contracten. 

Tabel IV.7 geeft de aardgasbalans voor H-gas. In 2004 laten de bestaande ToP-
contracten toe om maximaal 78,4% van de Belgische H-gasvraag te voldoen. Dit aandeel 
van bestaande ToP-contracten evolueert naar 38,6% in 2014. De draagwijdte van deze 
evolutie is tweeledig. Enerzijds is het duidelijk dat er nieuwe bevoorradingscontracten 
noodzakelijk zijn anders stelt er zich een bevoorradingsprobleem. Anderzijds geldt dat de 
Belgische markt minder afhankelijk wordt van rigide ToP-contracten nog ondertekend 
vóór de vrijmaking van de markt en dat er steeds meer ruimte komt voor meer flexibele 
bevoorradingscontracten en voor nieuwe leveringsondernemingen. De CREG is van 
mening dat de afname van het aandeel van de bestaande ToP-contracten de 
mededinging op de Belgische aardgasmarkt en de flexibiliteit van de aardgasvoorziening 
ten goede komt en bijgevolg ook de bevoorradingszekerheid32. Op de Belgische 
                                                

0  heeft Algerije b gasreserve van 3.270 G.m³(n). De hu
rod tie bedraagt 170 G De beschikbare productie met bestem
uro  zou groeien van 7 3 tot 113 G.m³(n) in 2008 om vervolgen
it n au te blijven to rvolume zou 40 G.m³(n), dat op dit og
og t gecontracteerd is, ond orm uitgevoerd worden. 

4.3. Bevoorradingsportefeuille 

Dit deel bespreekt de resultaten van de simulatie van het

g
de bijhorende bevoorradingsroutes wordt namelijk gesimuleerd rekening houdend met de 
beschikbare ingangscapaciteit (er is een terugkoppeling van de routekeuze op de 

De aandacht gaat vooral uit naar de bevoorradingsportefeuille die het extrem

pv en (§3.3) dekt. 

oo en aanvullende flexibiliteitsinstrumenten die kunnen wo
ge t om het aardgasaanbod af te stemmen op de fluctuerende vraag wordt ver

lage B.11. Deze toelichting i ch tot de identificatie van de 
ci ten en de betreffende hypothes eze elementen maken vervolgens dee

agnosescenario voor van de bevoorradingsportefeuille e

 
32 Geleidelijk aan is er dus een natuurlijke ‘gas release’ van bestaande contracten voor H-gas, hetgeen 
positief is voor de marktwerking. De intrede van nieuwe aardgasleveranciers en contracten van het type 
‘groothandelscontracten’ en dus niet rechtstreeks met aardgasproducenten bevordert tevens de flexibiliteit van 
het aanbod en kan een tegengewicht geven voor bijvoorbeeld de schaarste aan ondergrondse opslagcapaciteit 
in België (§3.4.). 
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aardgasmarkt stelt zich geen gebrek aan kandidaat-leveranciers die kunnen
over voldoende aardgas. 

 beschikken 

Tabel IV.7 : H-gasbalans per jaar tot 2014 

G.m³(n) 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
vraag (*) 11,67 12,89 13,38 13,80 14,89 15,21 15,60 16,03 16,47 16,92 17,39 17,89 
ToP (**) 10,18 10,11 10,11 10,11 7,96 7,96 7,96 7,96 7,96 6,90 6,90 6,90 

verschil 1,49 2,78 3,27 3,69 6,93 7,25 7,64 8,07 8,51 10,02 10,49 10,99 

(*) t°norm, (**) raming maximum ACQ bestaande lange termijncontracten  

Tabel IV.8 geeft de aardgasbalans voor L-gas weer. Rekening houdend met de geraamde 
flexibiliteit op de jaarlijkse afname, volstaat het historisch contract tot 2016 met 
Nederland om de Belgische L-gasvraag te voldoen. Wel dient worden vermeld dat dit 
enkel geldt als er systematisch gebruik kan worden gemaakt van de positieve flexibiliteit 
op de jaarlijkse afname. Er is een risico op schaarste in jaren met langdurige 
winterperiodes33. 

Tabel IV.8 : L-gasbalans per jaar tot 2014 

G.m³(n) 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
vraag (*) 4,85 5,23 5,32 5,42 5,57 5,63 5,71 5,81 5,92 6,01 6,11 6,22 
ToP (**) 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 

verschil -2,04 -1,66 -1,57 -1,47 -1,32 -1,26 -1,18 -1,08 -0,97 -0,88 -0,78 -0,67 

(*) t°norm, (**) raming maximum ACQ bestaande lange termijncontracten  

B. PIEKUURBALANS 

In aansluiting met hoofdstuk 2 en de simulatie van de minimale ingangscapaciteit, geniet 
de aardgasbalans voor het extreme piekdebiet de voorkeur als indicator voor de 
bevoorradingszekerheid. Figuur IV.2 stelt de H-gasbalans voor een extreem piekdebiet 
voor tot 2014. Het betreft het aardgasaanbod om aan het piekdebiet, waarvan de DENC 
is afgeleid, te voldoen zoals gesimuleerd in §3.3. 

                                                 
33 Het is niet vanzelfsprekend dat het huidige lange termijncontract met Nederland met zekerheid volstaat tot 
2014. Er zal worden vastgesteld dat de bevoorradingsproblematiek manifest is wat betreft de verzekering van 
het piekdebiet en de vervoerscapaciteit van L-gas (§5.4). Dit geldt althans voor het diagnosescenario dat geen 
L/H-conversie veronderstelt.   
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Figuur IV.2 : H-gasbalans voor extreem piekdebiet tot 2014 (*) 
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opslag Loenhout 500 500 575 575 575 575 575 575 575 575 575

bestaande 'ToP' (**) 1392 1392 1392 1002 1002 1002 1002 1002 880 880 880

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 

(*) omvat tevens de voeding voor beide transformatoren ten belopen van 376 k.m³(n)/h ; (**) raming 
maximum uurafname (hourly contracted quantity-HCQ) van bestaande lange termijncontracten 

Een vergelijking van de aandelen in dekking van het extreme piekdebiet van H-gas 
in 2014 (4.474 k.m³(n)/h) versus in 2004 (3.586 k.m³(n)/h) biedt volgende evoluties : 

- bestaande ToP : 19,7% in 2014 versus 38,8% in 2004 ; 

- opslag Loenhout : 12,9% in 2014 versus 13,9% in 2004 ; 

- PSP Dudzele : 8,9% in 2014 versus 11,2% in 2004 ; 

- andere bevoorrading : 58,5% in 2014 versus 36,1% in 2004. 

Figuur IV.3 stelt de L-gasbalans voor het extreem piekdebiet voor tot 2014. Het betreft 
het aardgasaanbod om aan het piekdebiet te voldoen waarbij rekening wordt gehouden 
met het functioneren van beide aardgastransformatoren.  
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Figuur IV.3 : L-gasbalans voor extreem piekdebiet tot 2014 
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(*) bijstandcontract waarbij 210 k.m³(n)/h L-gas wordt geleverd in tegenstroom te Blaregnies-L ; (**) raming 
maximum HCQ van bestaande lange termijncontracten  

Een vergelijking van de aandelen in de dekking van het extreem piekdebiet van L-gas 
in 2014 (2.134 k.m³(n)/h) versus in 2004 (1.830 k.m³(n)/h) biedt volgende evoluties : 

- bestaande ToP : 36,8% in 2014 versus 43,0% in 2004 ; 

- transfo Lillo : 15,8% in 2014 versus 18,4% in 2004 ; 

- transfo Loenhout :  5,2% in 2014 versus  6,0% in 2004 ; 

- bestaande bijstandscontract : 0% in 2014 versus 13,6% in 2004 ; 

- andere bevoorrading : 42,2% in 2014 versus 19,0% in 2004. 
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5. Aanbod van vervoerscapaciteit 

Dit hoofdstuk biedt een evaluatie van de capaciteit van het vervoersnet volgens het 
diagnosescenario. Er wordt getoetst of de Belgische vervoersinfrastructuur van zowel  

n vervoersnetwerken 
voor H-gas en L-gas in het licht van infrastructuurplanning. 

oerscapaciteit is opgenomen in 
bijlage B.14. De wijze waarop de vervoersmarkt wordt georganiseerd, zowel de primaire 
als de secundaire markt, bepaalt mede de efficiëntie van het netgebruik en de 

ff  Er is een zekere trade-off tussen de 
diensten op de primaire vervoersmarkt en 

hun tarieven (bijvoorbeeld het aanbod van onderbreekbare capaciteit per ingangspunt), 

 piekbevoorrading niet afhankelijk is van 

testen. Hoofdstuk 6 zal op de verkregen 
resul

Het Pegasus-model simuleert de spreiding van de bevoorradingsroutes rekening houdend 
met 
mode
aardg
en o
pijple
toevo
ooste  de bevoorradingsroutes over de ingangspunten gesimuleerd 
met Pegasus in functie van i) de graad en samenstelling (aandeel gereserveerd voor 
doorvoer, aandeel gereserveerd voor lange termijncontracten) van de belasting van de 
ingangspunten, ii) de grootte van de aardgasvraag in de ‘irrigatiezone’ van het 
ingangspunt en iii) de te verwachten invoerroutes van de bevrachters. In eerste instantie 
wordt gesimuleerd zonder rekening te houden met upstream toevoercapaciteit. 
Vervolgens worden tevens de beperkingen upstream besproken. Knelpunten voor toevoer 
upstream kunnen een belangrijke hypotheek leggen op de Belgische 
bevoorradingszekerheid indien niet wordt ingegrepen. Niet ingrijpen in deze context 

                                                

H-gas als L-gas toelaat om het extreme piekdebiet te leveren zoals afgeleid in 
hoofdstuk 3 en tegelijk de doorvoercontracten te voldoen. Eventuele knelpunten op het 
netwerk worden gelokaliseerd en beoordeeld. Het is belangrijk te onderstrepen dat het 
hier een diagnose betreft om inzichten te leveren opdat in hoofdstuk 6 een zo adequaat 
mogelijk investeringsplan van de CREG kan worden opgesteld volgens het marktscenario. 

Er wordt gestart met een toelichting van de onderling gescheide

De bespreking van de zich ontwikkelende markt voor verv

doeltre endheid van het investeringsbeleid.
adequaatheid van de waaier van aangeboden 

en de noodzakelijke investeringen in vervoerscapaciteit34. Bij de opstelling van het 
investeringsplan in hoofdstuk 6 zal rekening worden gehouden met demand-side en 
supply-side management. 

Vervolgens wordt overgegaan tot de simulatie van de capaciteitsbenutting op basis van 
het diagnosescenario met het oog op de lokalisatie van mogelijke verzadigingspunten in 
het vervoersnet. Aangezien de spreiding van de bevoorradingsroutes over de 
invoerpunten en de downstream ingangscapaciteit onderling afhankelijk zijn, wordt in het 
diagnosescenario een geïntegreerde methode gevolgd waarbij een optimale netbelasting 
wordt nagestreefd met deze beperking dat de
aardgasdoorvoer, noch van conditionele vervoerscapaciteit in tegenstroom (backhaul) en 
ook niet van onderbrekingen. Deze strenge randvoorwaarden zijn gekozen om de 
performantie van het vervoersnetwerk te 

taten terugkoppelen via een het marktscenario dat leidt tot het investeringsplan. 

de downstream ingangscapaciteit gesimuleerd met het Simone-model. Het Simone-
l simuleert in functie van de ruimtelijke spreiding van het binnenlandse 
asverbruik35 en de netwerkdynamiek, de configuratie van de westelijke, noordelijke 
ostelijke invoerstromen die leiden tot een minimum aan knelpunten op het 
idingensysteem. Dit zonder rekening te houden met de upstream 
ercapaciteit36. Binnen dit schema van bevoorrading via het westen, noorden en 
n, worden vervolgens

 
34 Deze afweging tussen de organisatie van de vervoersmarkt en de investeringen in vervoerscapaciteit kan in 
dit indicatief plan nog niet ten volle worden opgenomen aangezien het commercieel beleid van de 
vervoersonderneming pas vorm zal krijgen bij de publicatie van het indicatief vervoersprogramma in de 2e helft 
van 2004. Hoofdstuk 6 zal hier verder op ingaan en uiteraard worden inzichten uit dit indicatief plan aangewend 
om dit commercieel beleid te sturen. 
35 Hierin ligt de hoofdreden waarom het model Pegasus de aardgasvraag simuleert per provincie. 
36 Een drietrapssimulatie waarbij de bevoorradingsportefeuille zowel rekening houdt met de netwerkdynamiek 
upstream als downstream zou wenselijk zijn maar is tot op heden niet voorhanden. Een dergelijk model vereist 
nauwe samenwerking binnen Europa. 
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Figuu
tusse
het 
Zeebrugge en Blaregnies, de vTn-leiding tussen Zeebrugge en Eynatten, de Segeo-
leidin ssen
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Zeebrugge e Noorse productievelden verbinden met Zeebrugge en 
twee
noord
van R

De h
aang r de Belgische markt zijn : (1) de LNG terminal, (2) de Zeepipe 
terminal, (3) Obbicht, (4) ’s Gravenvoeren en in beperkte mate (5) Eynatten-WEDAL en 
(6) E
forward. M rationeel. Andere 
grenspu
boek
shav
name

De h che invoerpunten langs de landsgrens voor het L-gasnet waar capaciteit 
aangewend
(2) Z
mark
aardg
L-gas levering van een piekdebiet. Zandvliet-L kan 
niet als ingangspunt worden gebruikt tijdens het piekmoment als de aardgasconversie-
installatie van Lillo operationeel is38. 

Het H-gasvervoersnet is vermaasd, weliswaar in verschillende mate, over heel het land 
uitgezonderd in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest wordt uitsluitend bevoorraad in L-gas. 

Het L-gasvervoersnet is vermaasd, maar concentreert zich, naast Brussel, vooral in de 
provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Henegouwen. In de 
                                                

ent dat bevrachters met posities op de Belgische markt niet het nodige zou
 upstream om vervoerscapaciteit voor hun doorvoerstromen te waarborgen. In 
ipe zal de marktwerking instaan voor voldoende vervoerscapaciteit en reservatie 
eam. 

 diagnose leidt tot een afstemming van de overbrengingscapaciteit op de 
orradingsportefeuille (§4.3) voor de extreme piekvraag (§3.3) en de identificatie van 
elpunten of verzadigingspunten die moeten worden weggewerkt om dit evenwicht 
arborgen volgens het diagnosescenario. 

 de systeemconfiguratie die resulteert uit deze simulatie wordt tenslotte nagegaan
 de operationele behoeften zijn van de vervoersonderneming om de bijhorende 

tegriteit te kunnen handhaven. 

 Dubbel vervoersnetwerk 

r V.1 geeft een beeld van de vervoersinfrastructuur in België met een onderscheid 
n het vervoersnet voor H-gas en het vervoersnet voor L-gas37. De hoofdassen van 
H-gas vervoersnet zijn : de Troll-leiding en parallel de Vlaamse leiding tussen 

g tu  ’s Gravenvoeren en Blaregnies. De Dorsales zijn de L-gasleidingen tussen 
el en Blaregnies. De upstream leidingen zijn : de Interconnector tussen Bacton en 

, de Zeepipe-leiding di
 Duitse hoofdassen die aansluiten op het Belgisch vervoersnet te Eynatten : de 
elijke WEDAL-leiding in beheer van Wingas en de zuidelijke TENP-leiding in beheer 
uhrgas. 

uidige fysische invoerpunten op de landsgrens voor het H-gasnet waarvoor capaciteit 
ewend wordt voo

ynatten-TENP die hoofdzakelijk geboekt zijn voor doorvoer zowel in reverse als 
edio 2004 is het bijkomende ingangspunt Zandvliet-H ope

nten kunnen eventueel conditioneel worden aangewend als ingangspunt door 
ing in tegenstroom (backhaul). De opslagcapaciteit van Loenhout en de peak 
ing plant van Dudzele zijn ook ingangspunten van het H-gasvervoersnet en dit met 
 voor de levering van een piekdebiet. 

uidige fysis
 wordt voor de Belgische markt zijn (1) Poppel en in beperkte mate 

andvliet-L. Blargenies-L is een conditioneel ingangspunt waar L-gas voor de Franse 
t eventueel kan worden tegengeboekt voor de Belgische markt. De 
astransformatoren van Lillo en Loenhout zijn ook ingangspunten van het  
vervoersnet en dit met name voor de 

 
37 Gezien de verschillen in calorische waarde, is voor het vervoer van dezelfde hoeveelheid energie 19% meer 
vervoerscapaciteit vereist voor L-gas dan voor H-gas. Al de rest gelijk, is het vervoer van L-gas voor de 
bevrachter dus 19% duurder. 
38 De reden hiervoor kan vereenvoudigend als volgt worden samengevat. De druk te Zandvliet-L bedraagt 
maximaal 40 bar en de uitzenddruk van de aardgastransformator van Lillo bedraagt 53 bar. Indien bij gebruik 
van de aardgastransformator van Lillo het ingangspunt Zandvliet-L niet zou worden afgesloten, zou L-gas 
richting Nederland stromen. 
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provi
L-gas

Een  vervoersnet zeer goed 
scoort op het vlak van interconnecties en dit zeker in verhouding met de omvang van de 

rsnet is tot heden sterk afhankelijk 
van het aanmeerpunt in het Schotse Sint-Fergus, maar kent een groeiende ontsluiting 
via het zuidelijke gelegen Bacton (Interconnector en de geplande BBL) en Easington 

di

Figuur V.1 : Vervoersnetwerk in België : H-gas versus L-gas 

ncies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Luxemburg is er geen  
vervoersnet. 

vergelijking met de buurlanden toont aan dat het Belgische

binnenlandse markt. Buiten de twee LNG-terminals beschikt de Franse H-gasmarkt over 
slechts drie ingangspunten : i) de terminal van de Franpipe te Duinkerke, ii) het 
grenspunt te Taisnières met België voor de invoer van H-gas via de Troll en de Segeo-
leiding en iii) het grenspunt met het Duitse vervoersnet te Obergailbach waar ondermeer 
Russisch gas binnenkomt via de MEDAL-leiding en dat kampt met upstream congestie. 
Het Nederlandse vervoersnet kent één geconcentreerde aardgasroute vanuit het 
noorden. Het enige invoerknooppunt situeert zich te Emden/Oude Statenzijl in het 
noordoosten van Nederland. Ook het Britse vervoe

(verbin ng met Noorse Velden).  
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Het diagnosescenario hanteert de hypothese dat het huidige weefsel van 
vervoersleidingen behouden blijft en de vertrekbasis vormt om de toekomstige 
aa

dit geldt ook in gebieden waarvoor een verdere ontsluiting voor H-gas verondersteld 
wordt zoals in Limburg). 

De hypothese dat bestaande grootverbruikers op L-gas niet overgaan tot een investering 
voor een aansluiting op het H-gasnet geldt hier voor diagnosedoeleinden39. Het is 
                                                

rdgasvraag te voldoen (§3.2). Er wordt in het diagnosescenario dus geen 
overschakeling van L-gas op H-gas – en omgekeerd – verondersteld. De nieuwe WKK-
eenheden en elektriciteitscentrales worden overal op het H-gasnet aangesloten (§3.3, en 

 
39 Zie studie van de CREG betreffende de mededingingsproblematiek in het L-gasgebied (CREG 2004). De 
onderliggende redenering is dat het diagnosescenario aan het systeem oplegt om de klanten te voorzien in 
aardgas zonder dat daar L/H-overschakelingen voor nodig zijn. Hoofdstuk 6 zal bij het marktscenario rekening 
houden met het marktpotentieel voor L/H-conversie. 
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mogelijk dat bijvoorbeeld industriële grootverbruikers van L-gas langs het Albertkanaal 
en op de as Dilsen-Lommel-Loenhout willen overstappen op een H-gasaansluiting. Deze 

t, kan virtuele opslag gecreëerd via dubbele 
41

andvoorwaarden waaraan de bevoorrading moet voldoen om zo de 
performantie van het aardgassysteem te testen. Binnen dit strenge kader wordt 
vervolg k. Dat niet 
gestreefd wordt naar een surplus vervoerscapaciteit op de piek belemmert uiteraard niet 
d flex oorden, 
n rm  de routes 
naar de gesimuleerde configuratie op de piek. 

a. Het vervoersnetwerk is conditioneel op de onderschreven capaciteit voor 

paciteit voor de Belgische markt is gelijk aan de 
t verminderd met de onderschreven 

orvoer. Dit is onafhankelijk van het feit of de contractuele 
capaciteit voor doorvoer al dan niet fysisch gebruikt wordt42. Met andere woorden, 

individuele conversies bieden geen oplossing voor de mededingingsproblematiek in het 
hele L-gasgebied, maar kunnen vanuit netwerkplanning en bevoorradingszekerheid een 
interessante optie zijn40. 

Dubbele leidingen naar enkele grootverbruikers zijn in een beperkt aantal gevallen wel 
een te overwegen optie om virtuele opslagcapaciteit te creëren in het aardgassysteem 
om zo de weerstand tegen incidentele onderbrekingen te vergroten. Gezien er geen 
binnenlandse opslagcapaciteit voor L-gas is en de ondergrondse opslagcapaciteit voor  
H-gas geologisch beperkt is tot Loenhou
leidingen in zekere mate een alternatief bieden . Dit naar analogie met arbitrage tussen 
brandstoffen bij grootverbruikers met multi-fuel installaties (§3.5). 

Hoofdstuk 6 zal het marktpotentieel van L/H-conversie in rekening brengen bij de 
bepaling van het marktscenario en het investeringsplan.  

5.2. Bevoorradingshypothesen 

Vooraleer kan worden overgegaan tot het simuleren van de bevoorradingsbalans is het 
noodzakelijk de basishypothesen van het diagnosescenario toe te lichten. Er is gekozen 
voor strenge r

ens wel gekozen voor een zekere mate van netoptimalisatie op de pie

e ibiliteit van de routekeuze buiten de piekomstandigheden. Met andere w
aa ate de netbelasting toeneemt, convergeert de haalbare spreiding van

Volgende hypothesen in het diagnosescenario worden gehanteerd wat 
capaciteitstoewijzing op de piek betreft : 

doorvoer tijdens het piekdebiet  

De beschikbare vervoersca
geraamde bruikbare ingangscapacitei
vervoerscapaciteit voor do

indien een ‘exit’ wordt gereserveerd aan de landsgrens, wordt er rekening mee 
gehouden dat deze te allen tijde genomineerd kan worden door de 
doorvoerbevrachter. 

                                                 
40 In feite is deze problematiek ook niet vreemd aan de problematiek van de uitputting van de L-
aardgasreserves (§4.2). Maar dit is geen vraagstuk voor de horizon van dit indicatief plan. 
41 Dit principe is gelijklopend met deze van grootverbruikers die uitgerust zijn met multi-fuel installaties 
(§3.5). Een grootverbruiker van L-gas kan op het moment van schaarste van L-gas overstappen op H-gas 
waardoor L-gas wordt vrijgemaakt voor andere verbruikers die gebonden zijn, bijvoorbeeld de 
distributieklanten. De elektriciteitscentrale op aardgas van Drogenbos kan bijvoorbeeld overschakelen van L-gas 
op H-gas en omgekeerd. Ook hier ligt er een domein waar het commerciële beleid van de vervoersonderneming 
kan bijdragen tot de flexibiliteit van het systeem. 
42 Operationele swaps tussen aardgas voor doorvoer en aardgas voor het binnenland worden evenwel in 
rekening gebracht bij de simulatie van de nodige overbrengingscapaciteit. A priori kan niet worden gezegd – 
vanwege de spreiding van de stromen – of een fysische doorvoerstroom gelijk aan de MTSR ofwel geen 
doorvoer tijdens het Belgische piekdebiet het voordeligst is voor de Belgische markt. De 
overbrengingscapaciteit zal gesimuleerd worden in de meest ongunstige situatie. Er is dus ook geen day ahead 
van capaciteit in handen van doorvoerbevrachters die ter beschikking wordt gesteld voor het binnenlands 
vervoer, noch een principe van ‘use-it-or-lose-it’ (UIOLI) op capaciteit gereserveerd voor doorvoer. De 
omstandigheid waarbij deze mechanismen nog niet operationeel zijn of nog niet commercieel ingeburgerd zijn, 
betekent dat wat capaciteit betreft er geen synergie is tussen doorvoer en binnenlands vervoer en er in principe 
extra investeringen moeten worden gepland. 
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b. Het vervoersnetwerk is onafhankelijk van ‘backhaul’ tijdens het piekdebiet 

Er wordt opgelegd dat er voldoende fysische invoercapaciteit moet zijn en dat voor 
d
c
h
p
te
B
A
m

c.

B
g
d
w
b  (vervoersnet is dus ook niet 
c
z
B

d.

H
d ebiet. Potentiële onderbrekingen van capaciteit 

e. Het vervoersnetwerk is conditioneel op de piekuitzendcapaciteit van de 
binnenlandse flexibiliteitinstrumenten tijdens het piekdebiet 

Bij een extreem piekdebiet voor H-gas kan worden gerekend op de maximum 
uitzendcapaciteit van de ondergrondse opslag te Loenhout. Dit betekent dat 
bevrachters er voor moeten zorgen dat de opslag voldoende gevuld is. Volgens de 
ramingen volstaat het dat de opslag voor 30% gevuld is om een piek op te 
vangen45. 

Bij een extreem piekdebiet voor H-gas kan gerekend worden op de maximum 
uitzendcapaciteit van de peak shaving plant van Dudzele. Dit betekent dat 
bevrachters er voor moeten zorgen dat voldoende opslagcapaciteit is gereserveerd 
en dat de opslag voldoende gevuld is. 

                                                

e planning van de infrastructuur niet gerekend kan worden op conditionele 
apaciteit door in tegenstroom te boeken op doorvoerstromen. Gezien de 
oedanigheid van doorvoerstromen, kan niet worden uitgesloten dat op 
iekmomenten niets wordt genomineerd voor doorvoer43. Indien capaciteit in 
genstroom als substituut voor fysische invoercapaciteit wordt aanvaard, wordt de 
elgische markt afhankelijk van doorvoerbevrachters voor wat capaciteit betreft44. 
nders zou het zijn indien het doorvoercontract een verbintenis inhoudt om 
inimaal een bepaald debiet te nomineren wanneer de netbeheerder erom vraagt. 

 Het vervoersnetwerk is onafhankelijk van de binnenlandse verhandeling van 
aardgas die initieel bestemd is voor doorvoer 

ij het extreme piekdebiet moet er voldoende ingangscapaciteit aan de landsgrens 
egarandeerd zijn, waardoor het systeem niet verplicht is aardgas aan te kopen op 
e hub van Zeebrugge. Met andere woorden, in termen van capaciteitsvoorziening 
orden bevrachters niet gedwongen om zich tijdens het extreem piekdebiet te 
evoorraden op de hub of via ‘handel aan de flens’
onditioneel op handel van doorvoergas). De capaciteit zal toelaten dat bevrachters 
ich in het buitenland kunnen blijven bevoorraden, ook voor de dekking van het 
elgisch extreem piekdebiet. 

 Het vervoersnetwerk is onafhankelijk van onderbrekingen van capaciteit 
tijdens het piekdebiet 

et vervoerssysteem moet in staat zijn vaste capaciteit aan te bieden voor de 
ekking van het extreme piekd

(§3.5) worden in het diagnosescenario van dit indicatief plan niet gehanteerd als 
substituut voor investeringen in capaciteit. In hoofdstuk 6 zal het marktscenario 
rekenen op een marktpotentieel van onderbrekingen in een evoluerende 
vervoersmarkt. 

 
43 Er wordt dus planmatig garantie geboden aan het land van bestemming dat er in België geen aardgas 
‘verplicht’ wordt ‘afgetapt’ tijdens piek- of crisismomenten. Een dergelijke waarborg biedt Groot-Brittannië 
bijvoorbeeld niet, maar in plaats hiervan worden financiële compensaties geboden. 
44 Indien bijvoorbeeld in plaats van het ingangspunt te Poppel te versterken, gekozen wordt voor backhaul 
capaciteit op de doorvoer van aardgas te Blaregnies kan er gespaard worden op investeringen maar dit legt 
echter een hypotheek op de bevoorradingszekerheid en de vrije marktwerking. Stel dat de doorvoerbevrachter 
klanten heeft in België en deze bevoorraadt via tegenboekingen op de doorvoerstromen dan : (i) kunnen deze 
klanten eventueel later niet overstappen naar een andere leverancier omdat er geen ingangscapaciteit is en 
(ii) additionele klanten zijn verplicht om capaciteit te verwerven bij de doorvoerbevrachter. Momenteel is er 
geen gereguleerde, noch getarifeerde primaire markt voor backhaul capaciteit (conditionele capaciteit in 
tegenstroom). Daarom zal in het marktscenario in hoofdstuk 6 geen rekening gehouden worden met backhaul-
capaciteit op het piekmoment. 
45 Deze hypothese is niet in tegenspraak met enkele principes besproken in bijlage B.14 aangezien het hier 
een technisch minimum opslagvolume betreft om garant te staan voor de piek. 
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Bij een extreem piekdebiet van L-gas kan worden gerekend op de maximum 
conversiecapacite 46it van de aardgastransformatoren te Lillo en Loenhout . 
Simultaan wordt in rekening gebracht dat de L-gasinvoer via Zandvliet-L stil moet 
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aardgasproducenten en de bevrachters op internationaal niveau gekend te zijn - het 
betreft hier echter informatie die afgeschermd is vanwege vertrouwelijkheid - en dient 
men te beschikken over een Europees netwerkmodel, hetgeen momenteel niet 
beschikbaar is. De afwezigheid van een dergelijk model belet echter niet om indicaties te 
geven van mogelijke knelpunten upstream. 

                                                 
46 De ingangscapaciteit voor het H-gasverbruik van de aardgastransformatoren wordt in rekening gebracht in 
de diagnose. 
47 Op deze manier de prijs voor de dekking van de piek bepalen is weliswaar efficiënter dan extra te 
investeren in ingangscapaciteit voor de piek en deze kost egaal uit te strijken over het gebruik over de tijd. 
Vanuit planning en bevoorradingszekerheid zou het echter verkeerd zijn om volledig te rekenen op het 
prijsmechanisme en zo bezuinigen op ingangscapaciteit omdat i) de meest betalende het aardgas krijgt en ii) 
het gevaar bestaat dat door bezuiniging op de infrastructuur, de schaarse vervoerscapaciteit mede de 
aardgasprijs bepaalt. In hoofdstuk 6 zal rekening gehouden worden met het marktpotentieel van 
bijstandscontracten in de opstelling van het marktscenario en het daaruit volgend investeringsplan. 
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Figuur V.2 : Toetsing van de ingangscapaciteit voor H-gas 

2000

2250

2500

2750

3000

3250

3500

3750

4000

k
.m

³(
n
)/

h

4250

piekdebiet (*) 2611 2770 2853 2837 3107 3208 3310 3360 3411 3460 3499

ingangscapaciteit 2632 2632
beschikbaar (**)

2632 2632 2632 2842 2842 2842 2842 2842 2842

ingangscapaciteit versterkt 2632 3582 3582 3792 3792 4042 4042 4042 4042

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(*) het betreft het piekdebiet dat volgens het diagnosescenario geleverd moet worden via de invoerpunten en 
dus na het in mindering brengen van de uitzendcapaciteit van de opslag te Loenhout, de uitzendcapaciteit PSP 
en een bijstandscontract van 75 k.m³(n)/h tot 2007 via doorvoer langs Eynatten ; (**) (geraamde bruikbare 
ingangscapaciteit minus de geraamde MTSR doorvoer) cumulatief voor de fysische invoerpunten van H-gas 
relevant voor de Belgische aardgasklanten= {LNG-terminal, ZPT, Zandvliet-H, Obbicht, SGRV, Eynatten-
WEDAL, Eynatten-TENP }. 

Er wordt aangenomen dat ten minste de bestaande beschikbare vaste uitzendcapaciteit 
ten belopen van 800 k.m³(n)/h op de LNG-terminal voor de Belgische aardgasmarkt 
beschikbaar blijft tot 2014. Indien evenwel mocht blijken dat na 2006 een gedeelte 
hiervan aangewend wordt voor doorvoer, dan moet er i) elders48 bijkomend geïnvesteerd 
worden in ingangscapaciteit voor de Belgische markt en ii) geïnvesteerd worden in exit-
capaciteit voor doorvoer. In 2009 neemt de beschikbare ingangscapaciteit voor de 
Belgische markt toe met 210 k.m³(n)/h door de beëindiging van een bijstandscontract 
via doorvoer op het traject ZPT - Quévy. 

Gelet op de nieuwe standaarden voor noodzakelijke ingangscapaciteit (§3.3) en 
aangezien het onmogelijk is om bijkomende investeringen te realiseren vóór 2007, is er 
in het diagnosescenario een noodzakelijke overgangssituatie waarbij de extreme 
piekbevoorrading afhankelijk is van aardgas bestemd voor doorvoer dat wordt 
verhandeld op de hub van Zeebrugge tijdens de piek. In 2005 dient bijgevolg minimaal 
138 k.m³(n)/h geleverd te worden via de hub en in 2006 neemt deze afhankelijkheid toe 
tot 221 k.m³(n)/h. Indien de nodige investeringen niet gerealiseerd zijn in 2007 blijft 
België afhankelijk van aardgas voor doorvoer.  

invoercapaciteit noodzakelijk naast de uitbreiding van de uitzendcapaciteit van de opslag 
te Loenhout met 75 k.m³(n)/h. Het diagnosescenario leidt tot volgende extra 
bevoorrading : 

- extra bevoorrading via de ZPT in 2007 met potentieel 250 k.m³(n)/h ; 

                                                

In het diagnosescenario is bijgevolg vanaf 2007 een versterking van de indicatieve 

 
48 Elders omdat bevrachters voor de Belgische markt blijkbaar minder geïnteresseerd zijn in LNG en elders 
wensen aardgas in te voeren. 
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- extra bevoorrading via Eynatten in 2007 met potentieel 700 k.m³(n)/h ; 

- extra bevoorrading via Obbicht in 2011 met potentieel 250 k.m³(n)/h. 

bevoorrading noodzakelijk zal zijn en zich zal 
weerspiegelen in het investeringsplan dat de CREG voorstelt, zal worden onderzocht in 

o t wordt toegewezen in een 

 leiding Obbicht-Lommel wordt verder getrokken tot Loenhout 
in 2007. Deze multi-functionele verbinding is wenselijk omdat : 

b en het 
kader van §5.2 wordt gerespecteerd en om binnenlandse knelpunten tot een 
minimum te herleiden. De huidige bevoorrading uit het westen bevindt zich reeds 

ing niet zozeer bijdraagt tot een verhoging van de algemene 
invoercapaciteit (met uitzondering voor Antwerpen) maar vooral leidt tot een 
groeiende flexibiliteit van de binnenlandse overbrengingscapaciteit in functie van 
de ingangskeuze van de bevrachters50. De creatie van deze flexibiliteit lijkt 
noodzakelijk in een markt waarbij de upstream toevoer niet meer een vooraf 
gekend meerjaren traject van punt tot punt volgt maar gedeeltelijk bepaald wordt 
door de korte termijnkeuzes van de bevrachters ; 

3. de bevoorrading van Antwerpen en de opslagsite te Loenhout een hogere garantie 
kent zowel in termen van aardgasbeschikbaarheid als in termen van 
routespreiding (‘incident management’) ; 

4. een hoofdas voor H-gas die een L-gasgebied doorkruist, bijdraagt tot het 
conversiepotentieel van L-gasklanten op H-gas ; 

                                                

Deze extra bevoorrading wordt opgenomen om de diagnose van het aardgassysteem te 
stellen. In welke mate deze extra 

hoofdstuk 6. 

Bijlage B.15 biedt een diagnose van de relevante ingangspunten voor H-gas om de 
Belgische markt te bevoorraden. 

B. BEVOORRADINGSBALANS 

Dit deel biedt de geïntegreerde resultaten van de Pegasus en Simone simulaties 
betreffende de spreiding van de bevoorrading over de ingangspunten en de identificatie 
van knelpunten op het vervoersnetwerk volgens het diagnosescenario. 

De downstream ingangscapaciteiten zijn gesimuleerd door het Simone model met deze 
beperking dat het bevoorradingsschema van §5.2 gerespecteerd blijft en dat binnen dit 
kader op een ‘jaar-na-jaar-basis’ toevoer tussen west en os
optiek om knelpunten downstream te vermijden en/of uit te stellen. Dit komt bijgevolg 
overeen met een conditionele optimalisatie van de netbelasting gelet op het 
bevoorradingsschema van §5.2. Om niet af te dwalen in een bespreking van de 
complexiteit van de methode, wordt hier onmiddellijk overgegaan tot de bespreking van 
de geïntegreerde resultaten van beide simulaties49. De resultaten in tabel V.1 gelden in 
de veronderstelling dat de

1. ij afwezigheid, er meer aardgas uit het westen dient binnen te komen indi

op een maximum niveau gezien de verzadiging van de Zeepipe en de reservatie 
van de LNG-terminal voor de Belgische markt. Deze maximale toevoer uit het 
westen correspondeert bovendien met een minimum niveau om knelpunten te 
vermijden. De wenselijkheid van additionele toevoer uit het westen blijft dus 
gelden (zie uitbreiding terminal) ; 

2. de verbind

 
49 Vereenvoudigd is de iteratie als volgt : i) op basis van §5.2 simuleert Pegasus de spreiding van de toevoer 
over de ingangspunten, ii) vervolgens simuleert Simone de grenzen waarbinnen de toevoer tussen oost en west 
kan gebeuren met een minimale creatie van knelpunten en zonder upstream beperkingen en iii) worden de 
bevoorradingsroutes opnieuw gesimuleerd hiermee rekening houdend en een eventuele plafonnering wat 
upstream capaciteiten betreft.  Het is binnen deze iteratie duidelijk geworden dat de gesimuleerde grenzen voor 
de trade-off tussen bevoorrading via west versus oost het breedst zijn indien de verdertrekking Lommel-
Loenhout wordt aangenomen te samen met een compressie-installatie te Dilsen. Dit is een belangrijk inzicht dat 
zal worden aangewend in hoofdstuk 6. 
50 Zie voorgaande voetnoot. In de simulatie tekent zich dit af door de verbrede grenzen voor trade-off tussen 
oost en west. 
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5. de investering bijdraagt om van 3 balanceringspunten (BAP) naar 1 
balanceringspunt te evolueren. 

apaciteit te Obbicht. 

rde resultaten van de simulaties van de 
bevoorradingsbalans. 

Tabel V.1 : H-gas bevoorradingsbalans bij een extreem piekdebiet 

in k.m³(n)/h 

Voorafgaande troeven van de verderzetting Lommel-Loenhout kunnen slechts volledig 
worden benut mits een compressie-installatie te Dilsen of althans een verhoging van de 
ingangsc

Tabel V.1 biedt de geïntegree

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

VRAAG            

eindvraag 3.210 3.369 3.452 3.511 3.706 3.807 3.909 3.959 4.010 4.059 4.098 

transfo Lillo 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 

transfo 
Loenhout 

93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 

totaal 3.586 3.745 3.828 3.887 4.082 4.183 4.285 4.335 4.386 4.435 4.474 

AANBOD            

LNG-terminal 800 800 800 690 644 616 609 516 505 526 547 

ZPT 605 630 619 805 854 1.028 1.052 1.072 1.022 1.032 1.040 

vTn-
westen(*) 

49 38 14 257 196 141 152 160 117 84 90 

Hub(**) 170 222 221 0 0 0 0 0 0 0 0 

westen(****) 1.624 1.690 1.654 1.752 1.694 1.785 1.812 1.747 1.644 1.641 1.677 

grens max 
westen 

1.728 1.734 1.715 1.942 2.009 2.042 2.046 2.054 2.067 2.391 2.397 

grens min 
westen 

1.618 1.669 1.645 1.747 1.664 1.752 1.791 1.565 1.594 1.635 1.658 

Obbicht 152 158 163 168 166 167 164 268 316 377 374 

SGRV 470 454 502 503 503 504 504 474 471 434 437 

Eynatten 
WEDAL(***) 

148 158 143 340 392 357 413 436 473 460 467 

Eynatten 91 103 85 140 243 243 263 282 303 305 302 
TENP 
vTn- 
oosten (*) 

190 223 214 223 439 459 524 558 659 681 679 

oosten(****) 812 835 879 894 1.108 1.130 1.192 1.300 1.446 1.492 1.490 

grens max 816 853 885 898 1.136 1.161 1.211 1.482 1.494 1.498 1.509 
oosten 

grens min 
oosten 

706 788 815 703 791 871 956 993 1.021 742 770 

Zandvliet-H 
noorden 

250 320 320 266 305 293 306 313 321 327 332 

Loenhout 500 500 575 575 575 575 575 575 575 575 575 

PSP 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

totaal 3.586 3.745 3.828 3.887 4.082 4.183 4.285 4.335 4.386 4.435 4.474 

(*) betreft het deel dat via Eynatten-WEDAL en Eynatten-TENP wordt ingevoerd in België en dat respectievelijk 
in het westen (hoofdzakelijk te Zomergem en te Wachtebeke) en in het oosten (te Berneau) van de vTn-leiding 
wordt afgetapt downstream, (**) er is een overgangsperiode nodig tot 2007 waarbij het aardgassysteem 
afhankelijk blijft van de handel in aardgas op de hub waar in feite ook exit-capaciteit gereserveerd blijft voor 

/h tot 2007 dat binnenkomt via een onderschrijving voor doorvoer, 
(****) de boven- en ondergrens geeft de ruimte waarbinnen de bevoorrading mag fluctueren zonder 
bijkomende knelpunten te creëren. Deze flexibiliteit wordt vanaf 2007 sterk bevorderd door de aanleg van de 
verbinding Lommel-Loenhout maar deze flexibiliteit vereist echter wel compressie te Dilsen. 

In het voorgestelde simulatiekader is verzadiging van de downstream 
overbrengingscapaciteit beperkt tot : i) een verzadiging in het oosten vanaf 2008 die kan 
worden opgelost door een versterking van de Segeo-leiding op het traject Haccourt-

het buitenland. Deze gesimuleerde bevoorrading via de hub kan afwijken van vastgestelde tekorten aan 
invoercapaciteit in §5.3.A omdat het hier gesimuleerde routes betreft en in §5.3.A de rol van de hub berekend 
wordt indien alle andere invoerpunten voor 100% belast zijn, dus een minimale rol van de hub, (***) omvat 
tevens een bijstandscontract van 75 k.m³(n)
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Warnant Dreye en ii) een verzadiging in het westen vanaf 2013 die kan worden opgelost 
door een versterking op het traject Brugge-Zomergem. Indien bijvoorbeeld de vTn-

elders situeren of mogelijk 
zelfs opgelost worden. Deze verzadigingspunten zijn mede gevoelig voor de uiteindelijke 

rie. Deze gevoeligheid 
op lokaal niveau doet evenwel geen afbreuk aan de detectie van de globale 
inve a e e  §5.3.A  beperk er in n

ngingscap iteit ustree t teve s dat de capaciteit p he Belgische vervoersnet 
rdt be s s

iagnosesc l t
m aa 0 (n)/h beschikbaar voor de B ch rk etg  

n wo  d ex co ss n te tan za  downstr  
ei rd es er nde e takk en  het dica f 

et afhankel k te maken van a priori keuzes. Dit neemt echt  
ing van de vTn-leid g in  regio van t- iden  de r tin an Antwerpen 
elangwekk o jk d  s e

leiding te worden geëvalueerd. Deze inzichten verkregen via de diagnose worden in 

 een minimaal 
investeringsniveau betreft, (ii) er een flexibiliteit van de capaciteitsmarkt wordt vereist 
(overschakelen tussen invoerpunten) en (iii) beroep wordt gedaan op de signaalfunctie 

 t te moedigen. 

Figuur V.3 geeft het simulatieresultaat voor 2004 en figuur V.4 voor 2014. Het betreft 

leiding bijkomend wordt afgetakt kunnen de knelpunten zich 

exacte locatie van de bijkomende centrales en bijkomende indust

steringsnoden zo ls b schrev n in . De te v zadig g va  de 
overbre ac ill r n  o t 
sterk wo paald door de inve tering projecten op de hoofdassen in de naburige 
vervoersnetwerken. 

Het d enario veronderste t dat de upstream ingangscapaciteit e Eynatten 
toeneemt met inim l 70 k.m³ elgis e ma t. H een
bereikt ka rden oor tra mpre ie. I eers  ins tie l de eam
ingangscapacit t wo en g imule d zo r bijkomend  af ing om  in tie
plan ni
aftakk

ij er niet weg, dat een
ichin  de  Sin Tru  in g v

een b ende ptie li t. Aansluiten  dient een compres ie te Winksel  op de vTn-

hoofdstuk 6 geëvalueerd vooraleer over te gaan tot de opstelling van het 
investeringsplan. 

Deze benadering leidt tot een berekende spreiding van de routes en beantwoordt in 
zekere mate aan netoptimalisatie. Dit betekent dat (i) het

van de arieven om deze spreiding aan 

dus een efficiënte spreiding van de bevoorrading voor de dekking van een extreem 
piekdebiet dat het vervoersnet toelaat. 

Figuur V.3 : Spreiding van de bevoorrading bij piekdebiet in 2004 (3.586 k.m³(n)/h)(*) 
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(*) vTn-westen : afname van de vTn-leiding in het westen, hoofdzakelijk te Wachtebeke of Zomergem ; vTn-
oosten : afname van de vTn-leiding in Berneau 
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Figuur V.4 : Spreiding van de bevoorrading bij piekdebiet in 2014 (4.474 k.m³(n)/h)(*) 
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) vTn-westen : afname van de vTn-leiding in het westen, hoofdzakelijk te Wachtebeke of Zomergem ; vTn-
sten : afname van de vTn-leiding in Berneau 

verschillen tussen 2004 en 2014 zijn dat (i) het aandeel van de binnenlandse 
strumenten afneemt van 25,1% naar 21,7%, (ii) het aandeel van LNG daalt 

,2%. 
e 

Belgisc
Zeebrugge van doorvo

De bev
weerst l van het belangrijkste 
ingang l-
back moet  

 
algemeen wordt een tendens o ia het oosten en het noorden 
verwacht en aangemoedigd. Deze evo e baat : (i) optimaler 
netgebruik en dus minder investerin  de spreiding leidt tot een hogere 
bevoorradingszekerheid. 

5.4. 

In dit 
model 

                                                

(*
oo

Opvallende 
flexibiliteitin
van 22,3% naar 12,2% en (iii) het belang van Eynatten toeneemt van 6,7% tot 17
Volgens het diagnosescenario evolueert de bevoorrading naar een situatie waarbij d

he markt op de piek niet afhankelijk is van bevoorrading via de hub van 
ergas waarvoor exit-capaciteit gereserveerd is aan de grens. 

oorrading is sterk gespreid over de ingangspunten en leidt tot een verhoogde 
and tegen incidenten. In 2014 bedraagt het aandee
spunt 23,2%. Bij de toepassing van het ‘n-1’ principe betekent dit dat er een fal

zijn bij een onderbreking van de leveringen via de Zeepipe-terminal. Deze
reserve is ingebouwd, omdat noch potentiële vrijwillige onderbrekingen (§3.5), noch 
potentiële verkoop van aardgas voor doorvoer in rekening werden gebracht bij de 
simulatie van de piekbevoorrading in het diagnosescenario51. 

Bijlage B.16 geeft een aanvullend beeld van de spreiding van de bevoorrading. In het
m meer te bevoorraden v

lutie leidt tot een dubbel
gen en (ii)

Diagnose van de bevoorradingscapaciteit voor L-gas 

deel worden de geïntegreerde simulatieresultaten van het Pegasus en Simone 
voor het L-gasvervoersnet voorgesteld die gelden onder het diagnosescenario. Er 

 
51 In §
multi-fue
belangri
doorvoe
combina

 3.5 wordt een potentieel van aardgasvrijmaking bij de industrie en de elektriciteitsproductie door 
l installaties geraamd op minimaal 20% van de vraag. Indien door een tijdelijk incident het 

jkste ingangspunt op de piek, zijnde de ZPT, uitvalt volstaat het dat 10% tot maximaal 15% van het 
rgas wordt verkocht op de Belgische markt om het tekort op te vangen. Dit illustreert dat een 
tie van beide opties voldoende zekerheid biedt voor het opvangen van een tijdelijk incident. 
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wordt 
het en
van ee wordt de bevoorradingsbalans op de piek 
s en

A. IN

invoercapaciteit 
 §3.3. De 

gestart met een evaluatie van de indicatieve en statische ingangscapaciteiten van 
ige relevante invoerpunt voor de piek te Poppel. Dus voor L-gas is er geen sprake 
n differentiatie van routes. Vervolgens 

am gesteld. 

VOERCAPACITEIT 

Figuur V.5 geeft de resultaten weer van de toetsing van de beschikbare 
voor L-gas voor de Belgische markt aan de cumulatieve DENC zoals afgeleid in
beschikbare invoercapaciteit bij een piekdebiet is beperkt tot de ingangscapaciteit van 
Poppel. 

Figuur V.5 : Invoercapaciteit L-gas 
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(*) het betreft het piekdebiet dat volgens het diagnosescenario geleverd moet worden via het invoerpunt 
nhout 

en het bijstandscontract lopende tot en met 2007 ; (**) geraamde bruikbare ingangscapaciteit te Poppel minus 
de geraamde MTSR gereserveerd voor doorvoer te Poppel. Zandvliet-L is niet beschikbaar tijdens het 

 

eitstekort dat groeit tot 225 k.m³(n)/h in 2014. 

Poppel en dus na het in mindering van de uitzendcapaciteit van de aardgastransformator te Lillo en te Loe

piekdebiet.

De ingangscapaciteit voor de Belgische L-gasmarkt wordt geraamd op 1.462 k.m³(n)/h 
tot 2014. Deze capaciteit is ruimschoots voldoende om het extreme piekdebiet op te 
vangen tot 2007. Het netto piekdebiet kent na 2007 echter een sprong door het 
wegvallen van een bijstandscontract dat goed is voor 250 k.m³(n)/h backhaul capaciteit 
vanuit Blaregnies. Hierdoor treedt er een capaciteitstekort op om het piekdebiet op te 
vangen. Vanaf 2008 is er een capacit

Rekening houdend met de criteria in §5.2, wordt in het diagnosescenario aangenomen 
dat het nodige wordt ondernomen opdat Poppel het extreme piekdebiet zou kunnen 
volgen tot 2014. 
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De onderschreven vervoerscapaciteit voor doorvoer voor de Franse markt bedraagt 
1.300 k.m³(n)/h tot 2014. Upstream in het vervoersnet van GtS is evenwel slechts 
1.100 k.m³(n)/h gereserveerd52. 

B. BEVOORRADINGSBALANS 

Tabel V.2 geeft de bevoorradingsbalans van L-gas weer. 

Tabel V.2 : L-gas bevoorradingsbalans bij een extreem piekdebiet 

in k.m³(n)/h 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

VRAAG            

eindvraag 1.830 1.859 1.890 1.920 1.952 1.983 2.015 2.044 2.074 2.104 2.134 

AANBOD            

Poppel 1.133 1.162 1.223 1.223 1.462 1.462 1.462 1.462 1.462 1.462 1.462 

transfo Loenhout 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 

transfo Lillo 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

bijstandscontract 250 250 250 250 0 0 0 0 0 0 0 

tekort 0 0 0 0 43 74 106 135 165 195 225 

totaal 1.830 1.859 1.890 1.920 1.952 1.983 2.044 2.074 2.077 2.104 2.134 

Er is voldoende ingangscapaciteit om het extreem L-gasdebiet op te vangen tot 2007. 
In 2008 treedt er een tekort op van 43 k.m³(n)/h, dat groeit tot 225 k.m³(n)/h in 2014.  

Hoofdstuk 6 zal terugkoppelen op deze diagnose bij de opstelling van het 
investeringsplan er rekening houden met het L/H conversiepotentieel.  

5.5. Operationele reserve 

In dit deel wordt nagegaan of er voldoende operationele reserve beschikbaar is om de 
systeemintegriteit (bijlage B.5) te waarborgen in het diagnosescenario. Specifiek wordt 
nagegaan of de linepack en de operationele middelen in staat zijn om de dagbalancering 
te waarborgen. Dit is een vereiste aangezien de criteria om de debietcapaciteit van het 
leidingensysteem te evalueren uitgaan van het gemiddelde uurverbruik op een piekdag 
en niet het piekuurverbruik (§3.3). 

A. EVENWICHTSVOORWAARDE 

De systeemintegriteit vraagt een globale benadering van de vervoersonderneming 
(bijlage B.5). Het commerciële beleid laat toe de netbelasting en netbalancering optimaal 
(bij) te sturen. Eenmaal het commerciële beleid is vastgelegd, beschikt de 
vervoersonderneming voor de handhaving van de systeemintegriteit, in eerste instantie 
over de in het vervoersnet aanwezige linepack. Met behulp van bijstandscontracten, 
spottransacties, de onderbrekingsovereenkomsten en de operationele reserve zal de 
vervoersonderneming de linepack sturen en op deze wijze de systeemintegriteit 
waarborgen. Dit betreft op de eerste plaats het opvangen van netonevenwichten binnen 
de balanceringsperiode en de opvang van de nog resterende onevenwichten buiten de 
balanceringsperiode.  

                                                 
52 Discrepanties tussen de capaciteitsreservaties op de verschillende vervoersnetten die doorkruist worden op 
het doorvoertraject zijn tevens factoren die moeten bekeken worden in de upstream problematiek(bijlage B.19; 
gevalstudie ‘upstream knelpunten’). 
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Figuur V.6 geeft een schematisch overzicht van het door de N.V. Fluxys gehanteerde 
balanceringssysteem. 

Figuur V.6 : Balanceringsregime 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Bron : Fluxys 
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HIT : Hourly Imbalance Tolerance - tolerantie voor het uuronevenwicht in 
m³(n)/h ; 

CIT : Cumulated Imbalance Tolerance - tolerantie vo
onevenwicht (som van de uuronevenwichten in m³(n)) ; 

DIT : Daily Imbalance Tolerance - tolerantie voor het dagonevenwicht in m³(n). 

voersonderneming zal in he
en epaalde hoeveelheid HIT en CIT aanbieden en dit in functie van de in het 
erv rsnet aanwezige linepack (LP) en de haar ter beschikking staande operationele 

 (OR) volgens volgende evenwichtsvoorwaarde : 

LP = CIT ( 1 – OR / HIT) 

OR  ≤  HIT 

nwichtsvoorwaarde geeft aan dat : 

- de bruikbare LP rechtstreeks afhankelijk is van de netbelasting en dus 
onrechtstreeks afhankelijk van het gevoerde commerciële beleid. Dit impliceert 
dat het aanbod aan CIT en HIT kan variëren in functie van de netbelasting. Het 
aanbod aan CIT en HIT zou in de zomer bijvoorbeeld groter moeten/kunnen zijn 
dan in de winter. Verhogen van LP (m³(n)) veronderstelt investeren in het 
vervoersnet (leidingen en/of compressie). 

naarmate de vervoersonderneming beschikt over een grotere OR, zij het aanbod 
aan CIT en HIT kan doen toenemen zonder risico voor de systeemintegriteit. In de 
veronderstelling dat de OR gelijk is aan de gecumuleerde HIT van alle 
netgebruikers dan kan de vervoersonderneming een zo goed als onbeperkte
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aanbieden en de bruikbare LP zelfs aanwenden voor het opvangen van de 
resterende onevenwichten buiten de balanceringsperiode (aanbod van ruimere 
toleranties voor wat betreft DIT) ; 

het verhogen van de OR (m³(n)/h) in de eerste plaats het investeren in 
uitzendcapaciteit (LNG-terminal, PSP, Loenhout,…) veronderstelt en in mindere 
mate in volume (nodig volume = 10 tot 12 x OR). 

- 
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Figuur V.7 geeft een raming van de nodige operationele reserve tot 2014 conform het 
diagnosescenario. Bij het berekenen van de OR werd verondersteld dat de regels voor 
het aanbod van CIT en HIT zoals vooropgesteld voor 2004 niet wijzigen. Dit is een 
conservatieve benadering aangezien zowel de regels inzake aanbod van CIT en HIT als 
de aangeboden hoeveelheden op basis van ervaring aangepast zullen worden om zo 
beter te beantwoorden aan de zich wijzigende marktomstandigheden. Het is a priori 
evenwel niet te bepalen of het commerciële beleid alleen in staat zal zijn het hier 
vermelde tekort aan operationele reserve op te vangen. 

                                                

AMING VAN DE OPERATIONELE BEHOEFTEN H-GAS VERSUS L-GAS  

kel de aardgasstromen en de technische karakteristieken van het vervoersnetwerk 
n de systeemintegriteit. Uiteindelijk bepaalt het commerciële beleid van de 
rsonderneming in welke mate beroep moet worden gedaan op operationele 
en. Via een doeltreffende commercialisering van de flexibiliteit in het 
rsnetwerk kan zowel de netbelasting als de netbalancering worden gestuurd en 
uurd. Door een adequaat commercieel beleid te voeren, kan er bijgevolg bespaard 
 op investeringen en operationele middelen. 

et mmerciële beleid van de vervoersonderneming is momenteel in ontwikkeling en 
n s vorm krijgen zodra de belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot het 

rsnet zijn goedgekeurd door de CREG. Dit is voorzien in de loop van 2004. 
ens wordt het commerciële beleid opgesteld in samenwerking met de CREG, 

n resulteert in het indicatief vervoersprogramma van de vervoersonderneming. 

et beheer van de linepack en het opvangen van netonevenwichten en netverliezen 
e vervoersonderneming beroep doen op de operationele reserve die de 
eming aanlegt door zelf vervoerscapaciteit en/of opslag te reserveren. Momenteel 
e N.V. Fluxys daartoe uitzendcapaciteit en opslagvolume gereserveerd op de LNG-
al (150 k.m³(n)/h53 ; 3,6 M.m³), uitzendcapaciteit op de piekbesnoeiingsinstallatie 
udzele (100 k.m³(n)/h) en uitzendcapaciteit en opslagvolume te Loenhout 
³(n)/h ; 20 M.m³). 

 
53 Wordt uitgebreid tot 300 k.m³(n)/h vanaf 2007. 
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Figuur V.7 : Raming van de nodige operationele reserve voor het H-gasvervoersnet  
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Uitgaande van de hypothese dat er, met uitzondering van de verbinding Brakel–Haaltert 
geen bijkomende investeringen downstream in het vervoersnet worden gedaan (curve R 
1), wordt vastgesteld dat de op heden beschikbare OR van 300 k.m³(n)/h niet voldoende 
is. De behoefte aan OR stijgt van 287 k.m³(n)/h in 2004 naar 344 k.m³(n)/h in 2006. 
In 2007 daalt de nodige OR naar 248 k.m³(n)/h als gevolg van de toename van de LP 
door de realisatie van de verbinding Brakel–Haaltert. Daarna stijgt de benodigde OR 
opnieuw tot 496 k.m³(n)/h in 2014. 

Houden we rekening met de verdubbeling Haccourt – Warnant Dreye in 2008 (curve OR 
2) dan zien we in 2008 een tweede daling naar 205 k.m³(n)/h om vanaf dan opnieuw 
een geleidelijke stijging tot 346 k.m³(n)/h in 2014 vast te stellen. 

Indien de aanleg van de leiding tussen Brugge en Zomergem verder in rekening wordt 
gebracht (curve OR 3), dan kan vanaf 2013 een sterke daling van 314 k.m³(n)/h naar 
197 k. m³(n)/h vastgesteld worden. 

Figuur V.8 geeft een raming van de nodige operationele reserve voor het  
L-gasvervoersnet tot 2014. 
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Figuur V.8 : Raming van de nodige operationele reserve voor het L-gasvervoersnet 
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Er wordt verondersteld dat er geen bijkomende investeringen worden gedaan in het  
L-gas vervoersnet. Dit betekent dat door de stijging van de netbelasting de beschikbare 
LP afneemt en bijgevolg de nodige OR toeneemt van 25 k.m³(n)/h tot 121 k.m³(n)/h 
in 2014. 

C. INVESTEREN IN OPERATIONELE MIDDELEN 

De vervoersonderneming wordt verzocht een economische afweging te maken tussen de 
verschillende oplossingen ter handhaving van de systeemintegriteit en tegen 
februari 2005 een uitvoerige studie aan de CREG over te maken (Bijlage B19, gevalstudie 
‘systeemintegriteit’), rekening houdend met volgende elementen : 

- investeren in nieuwe pijpleidingen enkel om reden van het opvangen van een 
tekort aan linepack is niet aangewezen, maar investeringen in het vervoersnet 
omwille van capaciteitsbehoeften zullen als positief neveneffect de bruikbare 
linepack doen toenemen ; 

- investeren in een doordacht commercieel beleid zal in sterke mate en pro-actief 
bijdragen tot de handhaving van de systeemintegriteit ;  

- het afsluiten van bijstandscontracten en indien noodzakelijk als 
overgangsmaatregel onderbrekingsovereenkomsten, kan een belangrijke bijdrage 
leveren ter garantie van de systeemintegriteit (bijlage B.5). Vergeleken met de 
aanwending van de operationele reserve die snel en soepel rechtstreeks door de 
vervoersonderneming kan worden ingezet, is de inzetbaarheid en vooral de 
snelheid waarmee beroep kan worden gedaan op bijstandscontracten en 
onderbrekingsovereenkomsten soms beperkt ;  

- investeringen die de operationele reserve doen toenemen bevorderen niet enkel 
de systeemintegriteit maar verlagen het bevoorradingsrisico (bijlage B.4), 
verhogen het flexibiliteitaanbod, kunnen via aangepaste tarieven worden 
doorgerekend aan de netgebruiker en vergemakkelijken de toegang tot het 
vervoersnet voor nieuwkomers op de vervoersmarkt (aanbod CIT, HIT en DIT). In 
dit opzicht zijn investeringen voor de verhoging van de operationele reserve te 
verkiezen boven voornoemde bijstandscontracten. Het op deze wijze 
gerealiseerde flexibiliteitaanbod staat in rechtstreekse concurrentie met het 
flexibiliteitaanbod van naburige vervoersondernemingen op de ingangspunten 
(borderflex). Een doordachte tarievenpolitiek zal dus van groot belang zijn ;  
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- it figuur V.7 blijkt dat er in
spectievelijk 25 en 44 k.m³(n)/

u  2005 en 2006 een tekort aan OR is van 
re h voor H-gas. Dit tekort en alle verdere tekorten 
worden ondervangen door de reservatie van 150 k.m³(n)/h extra 
uitzendcapaciteit (plus extra volume) op de LNG-terminal vanaf 2007. In 

- uit figuur V.8 blijkt dat er voor de L-gasmarkt een tekort aan OR is van 

kader 
van het HPN-project (verwijst naar een onderzoek die nagaat of de pijpleidingen 
nog benut kunnen worden op hun ontwerpdruk) buiten dienst zouden worden 
g tra LP). Vanaf 2007 is er een overschot 
aan OR voor de H-gas le reserves op de H-gasmarkt kunnen 
onrechtstreeks, via de transformatoren, worden aangewend als OR voor het L-gas 

afwachting daarvan wordt het tekort aan OR ondervangen door onderbreken van 
afnemers (elektrische centrale van Drogenbos en Kallo) ; 

- de middelen die door de vervoersonderneming momenteel worden aangewend 
voor de operationele reserve situeren zich op het 80-bar H-gas vervoersnet. Deze 
operationele middelen kunnen onrechtstreeks, via de transformatoren, worden 
aangewend voor het L-gas vervoersnet en via het ontspanstation van Masnuy 
voor het 66-bar H-gas vervoersnet. Het verdient aanbeveling te onderzoeken in 
welke mate bijkomende middelen kunnen worden gerealiseerd voor een 
operationele reserve op het L-gas en het 66-bar H-gas vervoersnet. Investeringen 
die bijdragen tot een verdere interconnectie van het vervoersnet (zie vTn-leiding, 
leiding Lommel-Loenhout) dragen bij tot een optimalisatie van de aanwending van 
de reeds bestaande operationele middelen. Dit bevordert tevens de haalbaarheid 
om van 3 balanceringspunten naar 1 balanceringspunt te evolueren ; 

25 k.m³(n)/h in 2004 tot 121 k.m³(n)/h in 2014. Er kan worden aangenomen dat 
als gevolg van de vrijmaking van de aardgasmarkt, L-gas dat nu bestemd is voor 
doorvoer zal ‘achterblijven’ voor de bevoorrading van de Belgische L-gasmarkt. 
Hierdoor daalt de netbelasting (minder vervoerscapaciteit voor doorvoer en/of 
backhaul) en zal de LP toenemen waardoor de behoefte aan OR daalt. Verder 
moet overwogen worden of het mogelijk is om vervoersleidingen die in het 

esteld te behouden als leidingbuffer (ex
markt. De operatione

vervoersnet.
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6. Investeringsplan 

Terwijl de voorgaande hoofdstukken gericht waren op een doorlichting van de evolutie 
van het aardgassysteem, zal dit hoofdstuk de verkregen inzichten aanwenden om een 

 te stellen. Een evenwichtig investeringsplan is niet enkel opgebouwd 
uit het plannen van nieuwe pijpleidingen, maar richt zich tevens op mogelijke 

tief plan is de optiek vooral een 
rationalisering van fysieke investeringen zonder te moeten toegeven op het vlak van 

en vertaald wordt door 
het marktscenario dat de beleidsreferentie is. Het theoretische optimum op het vlak van 

eling en technische efficiëntie wordt weergegeven in het 
interventiescenario zoals beschreven in §1.3. 

 analyse, zal de 
bespreking van de analyse zeer gericht zijn op de wijzigingen ten opzichte van het 
di
uit h
inter
alles 

6.1.

C fo
toege

DSM#

Het di e hypothese dat het Belgische aardgassysteem zich 
verder ontwikkelt vertrekkende van de huidige spreiding van het H-gasnetwerk en het  

et or wordt aangenomen dat alle bijkomende 
, gevoed zullen worden met H-gas.  

a. Realistisch potentieel 

nalyse van industriële grootverbruikers van L-gas levert tien industriële  
L-gasklanten die onder redelijke omstandigheden kunnen worden overgeschakeld 

inding naar de dichtstbijzijnde  
H-gasvervoersleiding. Bovendien heeft een deel van deze groep reeds hun wens 

-gas en deze 
potentieel worden omgeschakeld op H-gas. Dit betekent dat de 

C) van 76 k.m³(n)/h L-gas wordt omgezet in een debietvraag van 

investeringsplan op

beheersmaatregelen. Er wordt daarom nagegaan in welke mate gerekend kan worden op 
een beïnvloeding van de vraag (demand-side management-DSM) en het aanbod (supply-
side management-SSM) om het diagnosescenario bij te sturen in een maatschappelijk 
gewenste richting. In het stramien van dit indica

bevoorradingszekerheid, economische redelijkheid en marktwerking. In dit kader verkiest 
de CREG een market-driven bijsturing van vraag en aanbod, hetge

duurzame ontwikk

Aangezien dit laatste hoofdstuk een terugkoppeling is op voorgaande

agnosescenario. Een goed begrip vereist dus een zekere beheersing van de inzichten 
et diagnosescenario. Bovendien geldt dat zowel het marktscenario als het 

ventiescenario marginale effecten presenteren van het diagnosescenario en dat voor 
wat niet wijzigt, beide scenario’s gelijklopend zijn met het diagnosescenario.  

 Demand-side management 

on rm tabel I.1 worden de hypothesen van de drie DSM-instrumenten in dit deel 
licht. 

1 : OMSCHAKELING VAN L-GASKLANTEN OP H-GAS  

agnosescenario hanteert d

L-gasn werk. Enkel voor de elektriciteitssect
centrales aangesloten op het vervoersnetwerk

• Een a

op H-gas door het leggen van een verb

van omschakeling kenbaar gemaakt. Deze groep van tien klanten vertegenwoordigt 
58% van het industriële L-gasverbruik in 2004. De totale debietvraag van deze 
groep wordt geraamd op 141 k.m³(n)/h in 2004. Een overschakeling op H-gas 
betekent een bijkomende debietvraag van 118 k.m³(n)/h op het H-gasvervoersnet. 
De totale overschakelingskosten (de kosten van het leggen van een leiding tot de 
dichtstbijzijnde H-gasleiding) voor deze 10 aardgasverbruikers wordt geraamd op 
ca. 33 Meuro.  

• Enkel de elektriciteitscentrale van Mol wordt uitsluitend gevoed met L
centrale kan 
debietvraag (DEN
64 k.m³(n)/h H-gas. 

• Een analyse van de L-gasdistributiegebieden geeft aan dat enkel de Limburgse 
gemeenten Houthalen-Helchteren en Leopoldsburg over een geïsoleerde 
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netstructuur beschikken. Dit wil zeggen dat deze distributienetten niet mede instaan 
voor de bevoorrading van andere distributienetten en enkel gevoed worden door 
het vervoersnetwerk. Dit is een belangrijk gegeven dat betekent dat een 
omschakeling op H-gas geen gevolgen heeft voor andere distributiegebieden op  

omschakeling op H-gas betekent een 
debietvraag van 13 k.m³(n)/h. Naast de aanleg van verbindingen, gaat de 

van een distributiezone gepaard met een individuele inspectie 
waarvan de kosten geraamd worden op ca.50 à 75 euro per afnamepunt.  

paard kan worden op investeringen in het L-gasnet. Het 

r gebruiken van de 
as. Uiteindelijk kan een dergelijk beleid leiden tot de situatie waarbij 
md’ is en gekenmerkt wordt door een ongebruik van de Dorsales 

fieke gevalstudie 

angegeven dat 
odig zijn om het akkoord te bereiken.  

 huishoudelijke sector, ii) een groei van 9% voor de tertiaire sector, 
an 5% voor de industrie en iv) een afname van 3% voor de 

n, maar er wordt verondersteld dat alle sectoren een gelijke 
relatieve bijdrage leveren in het bereiken van een 7,5% besparing in de CO2-emissies in 

L-gas. Dit betekent bijvoorbeeld dat een ander distributienet haar ‘city gates’ niet 
moet versterken om meer L-gas binnen te krijgen via het vervoersnetwerk. Voor 
deze twee gemeenten geldt dus dat een omschakeling op H-gas 
investeringsneutraal is voor het L-gasnet. De huidige debietvraag voor deze 
gemeenten bedraagt 15 k.m³(n)/h. Een 

omschakeling 

b. Scenario’s 

Het interventiescenario schakelt de volledige groep van 10 klanten (zie a.) over op H-gas 
volgens een kost-effectieve fasering in de periode 2007-2010, ook al leidt dit beleid tot 
de creatie van een overschot aan L-gasvervoerscapaciteit. 

Het marktscenario schakelt enkel L-gasklanten over op H-gas volgens een kost-effectieve 
rangorde in de mate dat er bes
marktscenario vermijdt dus een versterking van het L-gasvervoersnet dankzij voldoende 
conversie van L-gasklanten op H-gas. 

c. Toelichting 

Het gevaar bij een gefaseerde omschakeling van L-gasklanten op H-gas is het geleidelijk 
versterken van de invoercapaciteit voor H-gas en het tegelijk minde
hoofdassen voor L-g
het netwerk ‘misvor
(althans voor binnenlands vervoer). Indien dus meer wordt omgeschakeld dan ter 
besparing van investeringen in het L-gasnet, lijkt het wenselijk om dit in één actie te 
doen. Dit betekent een onmiddellijke aanwending van de Dorsales voor H-gas door 
bijvoorbeeld een aansluiting op de vTn-leiding te Winksele, maar dit levert dan weer een 
probleem op omdat de Dorsales tevens instaan voor doorvoer van L-gas naar Frankrijk. 
De complexiteit van een overschakelingsbeleid noodzaakt een speci
(bijlage B.20). 

DSM#2 : KYOTO-AKKOORD 

Het diagnosescenario hanteert de hypothese dat de aardgasvraag wordt gekenmerkt 
door een voorkeur voor aardgas en best-practice energie-efficiëntie op basis van de 
heden gekende gegevens (§ 1.2.J). In die zin zijn bestaande maatregelen van het 
broeikasbeleid opgenomen in het diagnosescenario en wordt er a
bijkomende acties n

a. CO2-emissies 

Rekening houdend met de coherentie tussen het diagnosescenario en de vooruitzichten 
van het Federaal Planbureau (Federaal Planbureau 2004) worden volgende evoluties van 
de CO2-emissies afgeleid uit het diagnosescenario voor de periode 1990-2010 : i) een 
stabilisatie voor de
iii) een afname v
elektriciteitssector. 

De resultaten van het diagnosescenario geven aan dat het substitutiepotentieel van 
koolstofintensief (steenkool en aardolie) naar aardgas uitgeput raakt zodat nog enkel kan 
gerekend worden op doorgedreven REG-maatregelen. Om de ‘Kyoto-doelstelling’ te halen 
zal dus ook de vraag naar aardgas besnoeid worden. Er wordt hier niet bepaald met 
welke REG-maatregele
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de periode 1990-2010. Het Kyoto-akkoord stelt niet wat hierna moet gebeuren maar dit 
indicatief plan extrapoleert dat het Kyoto-niveau van 2010 gehandhaafd dient te blijven. 
Dit is uiteraard streng en betekent dat de totale aardgasvraag na 2010 niet meer kan 
toenemen (tenzij gecompenseerd door de daling van andere koolstofhoudende 

oot betreft. Aangezien dit de 
transportsector niet omvat, waarvan de groei van de CO2-uitstoot wordt geraamd op 
36% in de periode 1990-2010 (Federaal Planbureau 2004), garandeert het 

n erbiediging van het Kyoto-akkoord. 

Voor de elektriciteitssector wordt vertrokken van het scenario ‘scenario K7’ van het 

rkt met 1.750 MWe WKK en 760 MWe OCGT en 
 (diagnosescenario : 710 WKK, 

an het diagnoscenario. De markt verkiest 
eel van koolstofintensieve primaire energiebronnen naar 

van een broeikasbeleid wordt benut. De energie-efficiëntie 

Het effect van een broeikasbeleid op het indicatief plan heeft niet zozeer rechtstreekse 
geleide gevolgen : 

• 
d, zon, …), moet back-up worden voorzien. Om 

entrales worden voorzien. In deze zin heeft het Kyoto-beleid geen invloed 

DSM#

Het 
opge
vervo
onde

a. 

In §3 eid weergegeven dat het 
resultaat is van de beschikbaarheid van multi-fuel installaties in de industrie en bij de 

energiedragers). 

b. Scenario’s 

Het interventiescenario volgt een scenario dat leidt tot een reductie van de CO2-uitstoot 
met 7,5% in de periode 1990-2010 en een stabilisatie nadien. Dit althans wat de 
bijdrage van het aardgasverbruik in de CO2-uitst

interve tiescenario alleen niet de e

Indicatief Programma (CREG 2002). Onder dit scenario ligt de elektriciteitsvraag 6% 
lager in 2010 ten opzichte van het business-as-usual scenario ‘scenario B1’ en wordt het 
productiepark voor elektriciteit verste
worden geen bijkomende STEG-centrales gebouwd
960 OCGT en 2100 CCGT ; bijlage B.7). 

Om te vermijden dat de bevoorradingszekerheid in aardgas conditioneel wordt op het 
halen van het Kyoto-akkoord via nog nader te bepalen beleidsmaatregelen, is het 
marktscenario in dit verband identiek a
aardgas : het substitutiepotenti
aardgas in het kader 
evolueert volgens ‘best practice’ : iedere nieuwe verwarmingsketel is een 
hoogrendementsketel. 

c. Toelichting 

maar veeleer af

• het Kyoto-akkoord is een volume-akkoord : het gemiddelde koolstofhoudend 
energieverbruik moet worden besnoeid, maar daarom niet noodzakelijk het 
piekverbruik. Het levert bijvoorbeeld geen probleem op als aardgascentrale op een 
piek haar vol vermogen gebruikt, maar om het Kyoto-akkoord te halen moet wel 
het totaal aantal draaiuren afnemen en moet hiervoor de gemiddelde 
elektriciteitsvraag afnemen. Het aardgassysteem moet blijven toelaten dat bepaalde 
piekverbruiken van aardgas gewaarborgd blijven ; 

in de mate dat het Kyoto-akkoord bereikt wordt via hernieuwbare energie waarop 
niet altijd kan worden gerekend (win
black-outs in de elektriciteitsvoorziening te vermijden, moet er dus voor iedere 
MWe zonne- en windenergie een MWe extra vermogen van bijvoorbeeld 
aardgasc
op de noodzakelijke capaciteit van het aardgassysteem. 

3 : ONDERBREEKBAARHEID 

diagnosescenario hanteert de hypothese dat de piekvraag moet kunnen worden 
vangen zonder beroep te moeten doen op de potentiële onderbreekbaarheid van 
erscapaciteit. Op basis van de inzichten geleverd in §3.5, zal een graad van 

rbreekbaarheid worden opgenomen in het markt- en interventiescenario. 

Potentieel  

.5 wordt een technisch potentieel van onderbreekbaarh
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elektriciteitsproducenten. Dit potentieel wordt op 30% van het piekdebiet geraamd. 
Enkele randvoorwaarden zijn echter noodzakelijk opdat dit potentieel zou kunnen worden 

ast met een adequaat aanbod van onderbrekingsformules gekoppeld aan 
verschillende tariefniveaus.  

b. Scenario’s 

Het interventiescenario volgt een scenario dat leidt tot een geleidelijke besnoeiing van de 
piekvraag van de industrie en de elektriciteitsproductie tot 30%. Dit potentieel is 
technisch mogelijk maar vereist specifieke ondersteunende initiatieven inzake de 
commercialisering van niet-vaste vervoerscapaciteit. 

Het marktscenario hanteert een potentieel van 15% dat op basis van een vraaganalyse 
onder industriële grootverbruikers als een mediaanwaarde geldt.  

c. Toelichting 

Ook al is er een potentiële vraag voor onderbreekbaarheid van vervoerscapaciteit, de 
commercialisering van onderbreekbaarheid vereist specifieke aandacht. 

• Uiteraard is onderbreekbaarheid enkel relevant als onderbreekbaarheid wordt 
aangeboden als alternatief voor een investering in het vervoersnet ; zoniet is niet-
vaste capaciteit toch vast. Dit betekent dat grootverbruikers die vandaag intekenen 
op niet-vaste capaciteit en van vandaag op morgen van keuze veranderen niet 
allemaal vaste capaciteit bekomen. Dit vraagt een opvolgingsbeleid. 

• Onderbreekbaarheid betekent dat er voldoende alternatieve brandstof beschikbaar 
moet zijn. Gelet op de milieuvereisten wordt het bijvoorbeeld steeds moeilijker voor 
elektriciteitscentrales om steenkool in te zetten, ook tijdens piekperiodes. 

• In tegenstelling tot de markt van onderbreekbaarheid voor aardgaslevering, is de 
markt voor onderbreekbaarheid van vervoerscapaciteit een recent gegeven en de 
evolutie van die markt wordt sterk bepaald door de regels op de vervoersmarkt. 
Daarom zal vanuit het indicatief plan deze markt nauwlettend worden opgevolgd, 

ke sturing van de markt als inzake een eventuele bijstelling van de hier 

6.2.

Confo
toegelicht. 

SSM#

Het d
waar
woor
verde
geeft
voor markt. Er zal hier 
met dit marktgegeven rekening worden gehouden want voor het indicatief plan geldt dat 
de bevoorrading moet gegarandeerd worden tegen redelijke voorwaarden.  

a. Potentieel 

De (spot-) prijs die men wenst te betalen, bepaalt in sterke mate het potentiële volume 
van doorvoergas dat vrij kan komen voor de Belgische markt. In dit indicatief plan zal op 
basis van huidige bijstandscontracten en de evolutie van de markt een raming worden 

verzekerd. Het is bijvoorbeeld noodzakelijk dat de markt van vervoerscapaciteit zich 
verder aanp

zowel inza
gebruikte hypothesen.  

 Supply-side management 

rm tabel I.1 worden de hypothesen van de twee SSM-instrumenten in dit deel 

1 : BESCHIKBAARHEID VAN DOORVOERGAS  

iagnosescenario hanteert de hypothese dat niet gerekend kan worden op aardgas 
voor zowel een ‘entry’ als een ‘exit’ is onderschreven aan de landsgrens. Met andere 
den, aardgas dat voor doorvoer België binnen komt, kan te allen tijde het traject 
rzetten naar het land van bestemming. Dit recht wordt niet beknot, maar de markt 
 aan dat, via bijstandscontracten en via het prijsmechanisme, aardgas dat in feite 
doorvoer is bestemd toch beschikbaar wordt voor de Belgische 
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gemaakt, rekening houdend met het fenomeen dat een piekverbruik in België neigt 
samen te vallen met een piekverbruik in de ons omringende landen waardoor men elders 

 

elijke land van bestemming met een tekort zal kampen. Er zijn allerlei 
swapconstructies denkbaar die dit kunnen opvangen, bijvoorbeeld via opslaggas in het 

scontracten die 
voor beide partijen aardgaslevering garanderen. 

. Scenario’s 

 rekent op een potentieel van 10% van het doorvoergas dat 
tijdens een piekmoment op de Belgische markt beschikbaar is. De relatieve schaarste 
aan vervoe  op de Belgische markt betekent immers dat de spotprijzen een 
piek 
pi c
invoe
een extra (verzekerings-) premie omvat ter bescherming van piek aardgasprijzen 
vanwege capaciteitsschaarste.  

Het 
moge
wens t in de richting van het afsluiten van 
b a
zowe
van d

c. 

Zowe
potentieel ing van binnenlands vervoer 
v itwijzen in hoeverre gerekend kan worden op doorvoergas. Het is 
bijvoorbeeld denkbaar dat doorvoerbevrachters die tevens klanten in België hebben, het 
p n

SSM#

Het diagno
w d
besta
tegen
een b ste backhaul-capaciteit worden aangeboden.  

a. 

De aanwending van backhaul-capaciteit, en zeker het aanbieden van vaste backhaul-
capaciteit, is een innovatie op de vervoersmarkt waarvan de ‘proof of concept’ nog niet 
volledig is geleverd. Besparen op fysische invoercapaciteit door beroep te doen op 
virtuele capaciteit is gelet op de huidige stand van zaken praktisch gezien nog niet 
vanzelfsprekend.  

b. Scenario’s 

Het interventiescenario volgt een scenario waarbij de vastgestelde minimum 
aardgasdoorvoer naar Frankrijk in Taisnières (gevoed via de Troll en Segeo-leiding) door 
de betrokken doorvoerbevrachter wordt gegarandeerd. Op deze manier zou op de 
primaire vervoersmarkt 500 k.m³(n)/h vaste backhaul-capaciteit kunnen worden 
aangeboden (raming). 

ook met hoge vragen wordt geconfronteerd.

De verhandeling van doorvoergas in België betekent niet noodzakelijk dat het 
oorspronk

land van bestemming. Deze constructies zijn het voorwerp van bijstand

b

Het interventiescenario

rscapaciteit
kennen. Er is dus een afwenteling van besparingen op investeringen in 

ek apaciteit naar een stijging van de aardgasprijs op het moment van verzadiging van 
rcapaciteit. Omgekeerd betekent investeren in piekcapaciteit dat het vervoerstarief 

marktscenario volgt het principe dat bezuinigingen op investeringen niet indirect 
n leiden tot te extreme aardgasprijzen op piekvraagmomenten. Het is vooral 
elijk dat de markt zich ontwikkel

ijst ndscontracten (swaps) met doorvoerbevrachters waarbij men zich indekt tegen 
l het leveringsrisico als het prijsrisico. Het marktscenario rekent op een potentieel 
ergelijke contractuele bijstandsleveringen ten belopen van 5%. 

Toelichting 

l het interventiescenario als het marktscenario hanteert een voorzichtig ad hoc 
waarvoor de marktontwikkeling en de behandel

ersus doorvoer zal u

ote tieel van doorvoergas voor de Belgische markt zullen verruimen.  

2 : VASTE BACKHAUL-CAPACITEIT 

sescenario hanteert de hypothese dat vaste fysische invoercapaciteit moet 
or en gewaarborgd en dat niet gerekend kan worden op virtuele invoercapaciteit. Er 

at conditionele invoercapaciteit in de zin dat een aardgasstroom kan worden 
geboekt in tegenstroom. Als deze aardgasstroom kan worden gewaarborgd voor 
epaald niveau, kan va

Potentieel 
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Voor het marktscenario lijkt dit mechanisme nog niet rijp genoeg om op dit ogenblik al 
ingezet te worden. Dit neemt niet weg dat dergelijke innovaties op termijn meer en meer 

c. Toelichting 

Verschillende randvoorwaarden moeten gerespecteerd worden om vaste backhaul-
capaciteit te kunnen aanbieden. Vooreerst moet de forward aardgasstroom gegarandeerd 
zijn op een minimum niveau, hetgeen het maximum niveau is van vaste backhaul-
capaciteit. Het tariefregime moet gepaste tarieven ontwikkelen en de primaire 
vervoersmarkt moet in die optiek worden uitgebouwd.  

6.3. Scenario-analyse 

In dit deel worden de resultaten van het marktscenario en het interventiescenario 
vergeleken met het diagnosescenario. 

A. EFFECTEN OP DE JAARVRAAG NAAR AARDGAS 

Enkel de variatie van de hypothesen inzake L/H conversie en extra Kyoto-maatregelen 
hebben een volume-effect en een daarvan afgeleid piek-effect. Bij planning heeft 
onderbreekbaarheid enkel een piek-effect. 

a. H-gas : jaarvraag 

Figuur VI.1 geeft de vooruitzichten van de vraag naar H-gas volgens ieder scenario in 
G.m³(n). 

Figuur VI.1 : De vraag naar H-gas per scenario 

de vervoersmarkt zullen gaan kenmerken. 

15
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G
.m

³(
n
)/

j

diagnosescenario 12,89 13,38 13,80 14,89 15,21 15,60 16,03 16,47 16,92 17,39 17,86

marktscenario 12,89 13,38 13,80 14,89 15,21 15,60 16,29 16,77 17,33 18,19 18,68

interventiescenario 11,57 12,47 13,03 13,95 14,64 15,54 16,23 16,75 17,03 17,33 17,62

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 
92/173 



Bevin

• ten opzichte van het 

ontoereikend wordt om de groeiende vraag naar 

ario (18,68 G.m³(n) 
ten opzichte van 17,86 G.m³(n)/h). 

cten op de L-gasvraag met dit 
r m³(n) L-gas = 0,84 m³(n)  

H-gas). 

ing houdend met de noodzakelijke voorbereidende 
werken, wordt aangenomen dat vanaf 007 kan worden gestart met een gefaseerde 

dingen : 

De vastgestelde variantie van het marktscenario 
diagnosescenario vanaf 2010 is het gevolg van een marktconforme omschakeling 
van L-gasklanten op H-gas ter besparing van extra investeringen op het  
L-gasvervoersnet. Deze optie is pas adequaat na 2010 wanneer het potentieel van 
onderbreekbaarheid 
vervoerscapaciteit voor L-gas te voldoen. Bijgevolg ligt vanaf 2010 de H-gasvraag 
in het marktscenario hoger dan in het diagnosescenario. In 2014 ligt de H-gasvraag 
volgens het marktscenario 4,6% hoger dan in het diagnosescen

Deze variantie is dus het spiegelbeeld van de effe
ve schil dat er 16% gewonnen wordt op volume (1 

• De variantie van het interventiescenario ten opzichte van het diagnosescenario is 
het netto-resultaat van twee compenserende effecten : L/H conversie leidt tot een 
stijging van de H-gasvraag en extra Kyoto-maatregelen leiden tot een besparing 
van de H-gasvraag. Reken

omschakeling. Tot 2007 leiden de Kyoto-maatregelen bijgevolg tot een netto-
afname van de H-gasvraag. In de periode 010-2012 is het positief conversie-effect 
evenwel hoger dan het negatief Kyoto-effect. Voor 2014 geldt dat het conversie-
effect leidt tot een toename van de H-gasvraag met 1,39 G.m³(n) (groei van 7,8%) 
terwijl het Kyoto-effect een besparing oplevert van 1,61 G.m³(n) (besparing van 
8,4%) hetgeen tot een netto-daling leidt van 0,24 G.m³. 

b. L-gas : jaarvraag 

Figuur VI.2 geeft de vooruitzichten van de vraag naar L-gas volgens ieder scenario 
in G.m³(n). 

Figuur VI.2 : De vraag naar L-gas per scenario 
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.m
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j
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diagnosescenario 5,23 5,32 5,42 5,57 5,63 5,71 5,81 5,92 6,01 6,11 6,22

marktscenario 5,23 5,32 5,42 5,57 5,63 5,71 5,63 5,69 5,70 5,54 5,63

interventiescenario 5,07 5,14 5,19 4,84 4,48 4,32 4,32 4,42 4,42 4,43 4,45
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Bevindingen : 

• De variantie van het marktscenario ten opzichte van het diagnosescenario is het 

 ligt vanaf 2010 de L-gasvraag in het marktscenario lager dan in 
het diagnosescenario. In 2014 ligt de L-gasvraag volgens het marktscenario 9,5% 

asvervoersnetwerk. Het interventiescenario is bijgevolg vanuit netoptimalisatie 
k

a. H-gas : capaciteitsvraag en –aanbod  

aanbod van ingangscapaciteit H-gas per scenario 

gevolg van een marktconforme omschakeling van L-gasklanten op H-gas ter 
besparing van extra investeringen op het L-gasvervoersnet. Vanaf 2010 is deze 
optie adequaat want vanaf dan geldt dat de onderbreekbaarheid ontoereikend 
wordt. Bijgevolg

lager dan in het diagnosescenario (5,63 G.m³(n) ten opzichte van 6,22 G.m³(n)/h). 

• De variantie van het interventiescenario ten opzichte van het diagnosescenario is 
het resultaat van twee effecten : L-gasvraag neemt af vanwege de L/H conversie en 
extra-Kyoto-maatregelen. De L/H-conversie wordt gestart in 2007 met oog op een 
conversie van i) 10 industriële grootverbruikers, ii) de distributie te Houthalen-
Hechteren en Leopoldsburg en iii) de L-gascentrale te Mol tegen 2010. Dit 
conversie-programma gaat bijgevolg verder dan het marktscenario dat enkel 
overgaat tot conversie als besparing op extra investeringen in het  
L-g
niet wenselij  en leidt tot overschot aan L-gasvervoerscapaciteit. 

B. EFFECTEN OP CAPACITEITSVRAAG EN -AANBOD 

Figuur VI.3 geeft de vraag naar en het aanbod van ingangscapaciteit voor H-gas per 
scenario. 

Figuur VI.3 : Vraag en 
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94/173 



Bevindingen : 

Marktscenario 

• vraag (donker groen) : via marktconforme DSM ligt de vraag naar ingangscapaciteit 
over de hele periode onder de vraag volgens het diagnosescenario. Dit betekent dat 
de factor onderbreekbaarheid het versterkend effect van L/H conversie meer dan 
compenseert. 

n 

 marktconforme ontwikkeling van DSM en SSM. Fysische investeringen 
zijn nodig om het oplopend tekort aan ingangscapaciteit tot 195 k.m³(n)/h in 2014 

• aanbod (licht groen) : via marktconforme SSM ligt het aanbod van 
ingangscapaciteit over de hele periode boven het aanbod volgens het 
diagnosescenario en dit ten belopen van de marktconforme aanwending va
doorvoergas tijdens het piekmoment. 

• evenwicht (confrontatie donker en licht groen) : een tekort aan ingangscapaciteit 
in 2005 volgens het diagnosescenario wordt uitgesteld tot 2008 dankzij een te 
verwachten

op te vangen. Het marktscenario leidt in 2014 tot een besparing van 73% van de 
nodige fysische versterkingen in het H-gasvervoersnet ten opzichte van het 
diagnosescenario (bijlage B.17). 

Interventiescenario 

• vraag (donker blauw) : via interventionistisch DSM ligt de vraag naar 
ingangscapaciteit over de hele periode gevoelig lager dan in het diagnosescenario. 
Dit betekent dat de factoren onderbreekbaarheid en extra Kyoto-maatregelen het 
versterkende effect van de L/H-conversie meer dan compenseren. 

• aanbod (licht blauw) : via interventionistisch SSM ligt het aanbod van 
ingangscapaciteit over de hele periode boven het aanbod volgens het 
diagnosescenario en dit ten belopen van de aanwendig van doorvoergas en vaste 
backhaul-capaciteit. 

• evenwicht (confrontatie donker en licht blauw) : het aanbod van ingangscapaciteit 
(fysisch + virtueel) ligt continu boven de vraag (bijlage B.17). 
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b. L-gas : capaciteitsvraag en –aanbod  

Figuur VI.4 geeft de vraag naar en het aanbod van ingangscapaciteit voor L-gas per 
scenario. 

Figuur VI.4 : Vraag en aanbod van ingangscapaciteit L-gas per scenario 
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Bevindingen : 

Marktscenario 

• vraag (donker groen) : via marktconforme DSM ligt de vraag naar ingangscapaciteit 
over de hele periode onder de vraag volgens het diagnosescenario. Tot 2010 wordt 

 van  
L-gasklanten op H-gas. 

• aanbod (licht groen) : via marktconforme SSM ligt het aanbod van 
ingangscapaciteit over de hele periode boven het aanbod volgens het 
diagnosescenario en dit ten belopen van de marktconforme aanwending van 
doorvoergas tijdens het piekmoment.  

• evenwicht (confrontatie donker en licht groen) : terwijl het diagnosescenario kampt 
met een capaciteitstekort in 2008, is het marktscenario in staat om ieder tekort op 
te vangen via L/H conversie. Fysische investeringen in L-gas zijn niet nodig over de 
planningsperiode (bijlage B.17). 

Interventiescenario 

• vraag (donker blauw) : via interventionistisch DSM ligt de vraag naar 
ingangscapaciteit over de hele periode gevoelig lager dan in het diagnosescenario 

deze afname gerealiseerd door het oplopende marktpotentieel van 
onderbreekbaarheid. Vanaf 2010 wordt de stabilisatie van de debietvraag 
gerealiseerd door een marktconforme en gefaseerde omschakeling
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omdat het redel
potentieel van on

ijk potentieel van L/H conversie, extra Kyoto-maatregelen en het 
derbreekbaarheid wordt gemobiliseerd. 

• aanbod (licht blauw) : via interventionistisch SSM ligt het aanbod van 

as en vaste 

t aanbod van ingangscapaciteit 
17). 

Het 
analy e analyse aan het licht 

belei

simu
maar
vervoersnet op het ogenblik van de opstelling van het indicatief plan nog niet waren 

krijge  sprake is van 

akelijke investeringen 

regel

De di ersinfrastructuur toetst de balans tussen beschikbare capaciteit 
n. Dit is het belangrijkste, maar niet 

capa
multi n de 

 voor de keuze van de investeringen zijn (i) e 
piek (markttoegankelijkheid), 

g voor 

betre kalender, afhankelijk van de resultaten van de voorgestelde 
ie die de 

en i
beoo  

1. LEIDING BRAKEL-HAALTERT. Er wordt voorzien dat deze verbinding (ND500, ca. 25 km, 
ca. 12,5 Meuro) in 2005 operationeel zal zijn en een bijdrage zal leveren tot de 

ingangscapaciteit over de hele periode boven het aanbod volgens het 
diagnosescenario en dit ten belopen van de aanwending van doorvoerg
backhaul-capaciteit. 

evenwicht (confrontatie donker e• n licht blauw) : he
(fysisch + virtueel) ligt continu boven de vraag (bijlage B.

6.4. Indicatief investeringsprogramma 

indicatief investeringsprogramma is het eindproduct van het volledig doorlopen 
setraject. Naast andere beleidsconclusies die eerder tijdens d

kwamen, vormen de investeringen en gevalstudies die de CREG in dit deel voorstelt de 
dsbasis voor verdere acties. 

Gezien de gevolgde methode betreft het een minimum programma van nieuwe 
investeringen op de hoofdassen. Dit indicatief plan heeft gepoogd om de 

latiemethode reeds meer af te stemmen op de veranderende marktomstandigheden, 
 was hierin begrensd omdat i) de belangrijkste voorwaarden voor toegang tot het 

goedgekeurd, ii) het commercieel beleid van de vervoersonderneming nog vorm moet 
n in het vervoersprogramma en iii) er (bijgevolg) nog geen

daadwerkelijk marktgedrag op de vervoersmarkt. Hoe de markt zich op korte termijn 
oodzverder zal organiseren zal mede invloed hebben op de n

(bijvoorbeeld de vraag naar onderbreekbare capaciteit na de markthervorming, d.w.z. bij 
het nieuwe commercieel beleid van de vervoersondernemingen). In dit licht dient het 
indicatief investeringsprogramma beoordeeld te worden en is verdere afstemming op de 
wijzigende markt noodzakelijk. Anderzijds is er ook een wisselwerking, de inzichten 
vanuit dit indicatief plan zullen tevens worden aangewend om de markt te sturen en de 

s af te stemmen.  

agnose van de vervo
en nodige capaciteit om de aardgasvraag te dekke
het enige criterium om een doeltreffend vervoerssysteem uit te bouwen. Bij 

citeitstekort zal steeds de voorkeur gegeven worden aan investeringen die een 
-functioneel karakter hebben en niet enkel bijdragen tot een verhoging va

invoercapaciteit maar tevens de ontwikkeling bevorderen van een meer liquide markt. 
Andere overwegingen die bepalend zijn
flexibiliteit in de keuze van de bevoorradingsroutes bij de 
(ii) e algemene configuratie van het netwerk (waaronder vermazing), (iii) e operationele 
reserve (bijvoorbeeld de opbouw van linepack voor dag- en nachtbalancering), (iv) e 
weerstand tegen incidenten en (v) e onzekerheid over de marktvraa
onderbreekbare capaciteit. Bij de beoordeling van de algemene resultaten van de 
vooruitzichten is de CREG van oordeel dat de volgende investeringen moeten worden 
voorgesteld. Voor sommige investeringen wordt weliswaar een voorbehoud gemaakt wat 

ft de uitvoerings
gevalstudies. Iedere investering die de CREG aanbeveelt en iedere gevalstud
CREG voorziet, wordt systematisch besproken in bijlage B.19 voor het H-gas vervoersnet 

n bijlage B.20 voor het L-gasvervoersnet. Iedere investering wordt in een 
rdelingsschema toegelicht. Bijlage B.18 geeft een toelichting over de relatie tussen

investeringen en vervoerstarieven. 

A. CHRONOLOGISCHE INVESTERINGSLIJST 
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flexibiliteit en het verge
vaste vervoerscapaciteit

makkelijken van de netbalancering met daarbij de garantie van 
 voor de elektriciteitscentrale (STEG) van Drogenbos. 

2. IMPLEMENTATIE REG-ONTSPANSTATIONS. Er wordt voorzien dat vanaf 2005 initiatieven 
voor een ruimere toepassing van REG bij ontspanstations. Het betreft 

o erd is naar aanleiding van het 

. UIT p 30 juni 2004 besliste de N.V. Fluxys LNG om de 
estaa G-terminal in 2006 uit te breiden (van 60 schepen tot 

. 165 Meuro). De wenselijkheid van dit project werd aangegeven in 
het in s 
belangstelling hebben. In de
capacit or een uitbreiding, gereserveerd zal worden voor 
doorvoer. In het kade ging door de CREG van het indicatief plan (zie 
punt 1 elijke aanwending van de LNG-terminal een bijzondere aandacht 

N-LEIDING IN REVERSE. Aansluitend op de 
rconnector om de capaciteit te versterken 

paciteit in reverse van de vTn-leiding versterkt 
moeten worden in 2006-2007. 

5. VERBINDING LOMMEL-LOENHOUT. Het doortrekken van de hoofdas Obbicht-Dilsen-
007 moeten 

n de 

 d

n de 

d e ontlasting van punten op het vervoersnet 
d

 d apaciteit van 
h

s minder op voorhand gekend is, 
Bevrachters zijn vrijer in 

verhoogt. Dit kan beschouwd worden 

e. d agt bij tot de rationalisering van 3 balanceringspunten naar 
1

volledig worden gerealiseerd indien de 
 

CHT. Er wordt voorzien om de downstream 
t 250 k.m³(n)/h via een compressie-

 25 Meuro) in 2007 wanneer de leiding Lommel-Loenhout 
 problemen zijn opgelost en het effect van 

PS voorzien dat zo snel als technisch mogelijk (2007-2008) 
 : i) verhoging 

)/h, ii) verhoging injectiecapaciteit met 100 k.m³(n)/h en 
M.m³(n). 

worden genomen 
de val risatie van een haalbaarheidsanalyse die gerealise
indicatief plan 2001. 

3 BREIDING LNG-TERMINAL. O
b Nnde capaciteit van de L
100-110 schepen, ca

dicatief plan van 2001. Er zijn indicaties dat vooral doorvoerbevrachter
ze onzekere omstandigheden wordt aangenomen dat de 

eit die gecreëerd wordt do
r van de opvol

5) zal de uiteind
vergen. 

4. VERSTERKING VERVOERSCAPACITEIT VT
beslissing van de beheerder van de Inte
richting Groot-Brittannië zal de vervoersca

Lommel tot Loenhout (ND 600, ca. 61,5 km, ca. 30,8 Meuro) zou tegen 2
uitgevoerd zijn. Deze ‘multi-functionele’ leiding wordt geadviseerd omwille va
volgende aspecten : 

a. e ontsluiting vanuit het oosten van de belangrijke aardgasmarkt te Antwerpen 
(bijna 25% van het Belgische aardgasverbruik in 2014) ; 

b. erzekeren van de bevoorrading van de ondergrond v se opslag te Loenhout i
zomerperiode ; 

c. eze verbinding leidt tot een algemen
en te worden ; ie verzadigd dreig

d. eze leiding draagt niet zozeer bij tot een verhoging van de ingangsc
et vervoersnet, maar wel tot de flexibiliteit in de keuze van het ingangspunt. 

Aangezien het invoerpunt van bevoorrading steed
draagt deze verbinding bij tot de bevoorradingszekerheid. 
de keuze van de routes hetgeen de liquiditeit 
als een randvoorwaarde opdat marktwerking mogelijk zou zijn ; 

eze leiding dra
 balanceringspunt. 

Al de
ebreid wordt.

ze troeven kunnen echter pas 
ingangscapaciteit te Obbicht uitg

6. DOWNSTREAM INVOERCAPACITEIT OBBI

invoercapaciteit te Obbicht uit te breiden me
installatie te Dilsen (ca.
operationeel is of althans zodra de upstream
conversie van L-gasklanten op H-gas is begroot (zie B. Gevalstudie 4). 

7. O LAG LOENHOUT. Er wordt 
de enige ondergrondse aardgasopslag te Loenhout wordt versterkt
uitzendcapaciteit met 75 k.m³(n
iii) verhoging van het nuttig opslagvolume met 100 
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8. MENGINSTALL

LNG-tank van de
ATIE AARDGASKWALITEITEN. Er wordt voorzien dat in 2006-2007 de derde 
 PSP (19 k.m³) te Dudzele wordt aangewend voor de opslag van stikstof 

met oog op het beheer van aardgaskwaliteiten. 

 in 2006-2007 het 
fysische transactiepunt van de hub van Zeebrugge te situeren op het knooppunt 
‘Oostkerkestraat’ (OKS). 

Meuro). 

 om een geïntegreerde benadering, iii) de 
onderlinge afhankelijkheid tussen projecten en iv) de sterke afhankelijkheid van 

plan niet voor alle vastgestelde 
eiding gegeven tot de identificatie 

 LEXIBILITEIT ASVERVOERSNET  

 

ussen de 

 extra te investeren in het Belgische vervoersnet om 

9. OKS ALS TRANSACTIEPUNT VOOR DE HUB. Er wordt voorzien om

10. VERSTERKING VERVOERSCAPACITEIT ZEEBRUGGE-BLAREGNIES. Er wordt voorzien om 
in 2007, alhoewel afhankelijk van de versterking en de aanwending van de LNG-terminal, 
de vervoerscapaciteit van de Troll-leiding te verhogen voor doorvoer richting Frankrijk. 

11. VERSTERKING SEGEO-LEIDING. Er wordt voorzien, althans in functie van de huidig 
ingeschatte verzadigingspunten, om in 2008 een ND900 leiding te leggen op het 
bestaande tracé van de Segeo-leiding tussen Haccourt en Warnant-Dreye (ca. 36 km, 
ca. 18 

12. VERSTERKING LEIDING BRUGGE-ZOMERGEM. Er wordt voorzien, althans in functie van 
de huidig ingeschatte verzadigingspunten, om in 2013 een ND900 leiding te leggen op 
een bestaand tracé tussen ‘Oostkerkestraat’ en Zomergem (ca. 26 km, ca. 13 Meuro). 

B. GEVALSTUDIES.  

Omwille van i) de complexiteit, ii) de vraag

onzekere acties in de toekomst, kan het indicatief 
knelpunten een oplossing bieden. De analyse heeft aanl
van vijf gevalstudies waarvan sommige voorgestelde investeringen in bepaalde mate 
afhankelijk zijn en die op zich aanleiding kunnen geven tot bijkomende investeringen. 
Deze studies zijn van belang in het continue proces van marktopvolging en de minstens 
driejaarlijkse actualisering van het indicatief plan. 

1. F H-G . De CREG zal tegen eind 2005 een geïntegreerde 
haalbaarheidsstudie uitvoeren over de aanwending van de LNG-terminal voor de 
Belgische markt en extra emissiecapaciteit van de ondergrondse opslag te Loenhout in 
het kader van : i) verzekeren van het piekdebiet, ii) operationele reserve, 
systeemintegriteit, incident management en supplier of last resort, iii) commerciële 
aanwending (zie bijvoorbeeld het tijdelijke ‘parkeren’ en ‘ontlenen’ van aardgas), 
iv) evolueren naar één balanceringspunt en v) verminderen van de balanceringseisen 
voor de bevrachters. Deze haalbaarheidsanalyse start nadat de krijtlijnen voor het 
commercieel beleid zijn uitgeklaard.

De vervoersonderneming wordt verzocht een economische afweging te maken t
verschillende oplossingen ter handhaving van de systeemintegriteit en tegen 
februari 2005 een uitvoerige studie aan de CREG over te maken. 

2. UPSTREAM TOEVOERCAPACITEIT. Investeren in voldoende downstream 
overbrengingscapaciteit in België is niet voldoende om de bevoorrading te waarborgen 
indien de upstream toevoercapaciteit ontoereikend is. Garantie voor upstream 
toevoercapaciteit ligt echter buiten het direct bereik van dit indicatief plan en is vooral 
afhankelijk van verbintenissen tussen de betrokken bevrachters en de desbetreffende 
beheerder van het vervoersnetwerk. In principe zal de marktwerking instaan voor 
voldoende vervoerscapaciteit en reservatie upstream : bevrachters met posities op de 
Belgische markt zullen het nodige doen om over upstream vervoerscapaciteit te kunnen 
beschikken. 

Indien de upstream knelpunten die in dit indicatief plan worden vastgesteld niet worden 
opgelost, is het noodzakelijk om
alternatieve routes mogelijk te maken. De CREG start een studie van de algemene 
upstream bevoorradingsproblematiek waarvan de resultaten voorzien zijn voor eind 
2005.  
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3. LIQUIDITEIT HUB VAN ZEEBRUGGE. De derde tank van de piekbesnoeiingsinstallatie van 
Dudzele wordt als opslaginstallatie voor stikstof ingezet met het oog op het beheer van 
aardgaskwaliteiten. Deze relatief eenvoudige investering in een menginstallatie is een 

behandeling van 
doorvoer en binnenlands vervoer, iv) LNG-handel op de hub van Zeebrugge en v) het 

Deze gevalstudie wordt uitgebreid met aandacht voor de mededingingsproblematiek om 
 

5. INTEGRATIE VAN DE VTN-LEIDING. De inschakeling van de vTn-leiding in het 
asverbruikers wordt 

geadviseerd door de CREG maar op basis van de analyse is dit tot 2014 geen strikte 
ische markt in evenwicht te houden. 

Tn-leiding tot een sterke vermazing 

overbruggingsmaatregel om uiteindelijk te komen tot een algemene interoperabiliteit van 
aardgas te Zeebrugge. De CREG zal tegen einde 2005 de haalbaarheid onderzoeken van 
een ‘notional balancing point’ waarbij volgende elementen aan de orde komen : i) de 
interactie tussen de hub en een nationale pool, ii) interoperabiliteit van H-gaskwaliteiten 
en gasmenging, iii) de gevolgen van een eventuele verschillende 

commercieel beleid voor de bevordering van de liquiditeit. 

4. OMSCHAKELINGSBELEID L/H-AANSLUITING. De CREG onderzoekt tegen eind 2006 het 
potentieel, de modaliteiten en de kosten voor een omschakeling van L-gasklanten op  
H-gas. Er wordt een beleid uitgewerkt waarbij nog minimaal wordt geïnvesteerd in het  
L-gasnetwerk maar dit neemt a priori niet noodzakelijk weg dat een bijkomende 
aardgastransformator voor de productie van synthesegas (L-gas) eventueel kost-effectief 
kan zijn als overgangsmaatregel. Andere aspecten zijn : i) de verhoging van de upstream 
invoercapaciteit, ii) de resultaten van het onderzoek of de pijpleidingen nog benut 
kunnen worden op hun ontwerpdruk, iii) de aansluiting op het H-gasvervoersnet van 
industriële grootverbuikers langs het Albertkanaal en langs de H-gasleiding Obbicht-
Dilsen-Lommel-Loenhout, iv) de creatie van operationele reserves, v) de vermindering 
van de balanceringseisen voor de netgebruikers, vi) de voor- en nadelen van een 
gefaseerde omschakeling van L-gas naar H-gas en vii) de nood voor opslag.  

van hieruit de opportuniteit/haalbaarheid van een mogelijke stopzetting van 
L-gasbevoorrading en vervanging door H-gas te analyseren. Het betreft dus een 
geïntegreerde analyse met oog voor alle dimensies eigen aan de afzonderlijke  
L-gasmarkt. 

binnenlands vervoersnet ten gunste van de Belgische aardg

vereiste om de capaciteitsbalans voor de Belg
Anderzijds leiden bijkomende vertakkingen op de v
en een optimalere aanwending van de beschikbare vervoerscapaciteit. Via de verdere 
aanwending van de vTn-leiding voor binnenlandse doeleinden wordt er meer 
invoercapaciteit aangeboden in het oosten hetgeen bijdraagt tot i) de 
markttoegankelijkheid van het groeiend potentieel van bevrachters die zich bevoorraden 
in het oosten en ii) de netoptimalisatie.  

De CREG onderzoekt tegen eind 2007 de modaliteiten voor de integratie van deze 
hoofdas in het binnenlandse vervoersnetwerk. Deze analyse is sterk afhankelijk van de 
verdere aanwending van deze leiding voor de bevoorrading van Groot-Brittannië.  
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Verklaringen 

H-gas versus L-has 

H-gas hoogcalorisch aardgas = gemiddeld 11, 630 kWh/m³(n) = Hs 
L-gas laagcalorisch aardgas = gemiddeld 9,769 kWh/m³(n) = Ls 

 Hi = calorische onderwaarde H-gas 
 Hs = Hi + condensatiewarmte 

conventioneel Hs/Hi = 1,116 
 idem voor L-gas 

omdat calorische bovenwaarden worden gebruikt in de tekst is H=Hs en L=Ls tenzij anders vermeld  

1 m³(n) L-gas = 0,84 m³(n) H-gas 
1 m³(n) H-gas = 1,19 m³(n) L-gas 

Wobbe-index : 
idgasdichthe

HW s=  

Eenheden 

k.m³(n) kilo (duizend,103) genormaliseerde kubieke meter  
M.m³(n) mega (miljoen,106) genormaliseerde kubieke meter 
G.m³(n) giga (miljard,109) genormaliseerde kubieke meter 
T.m³(n) tera (biljoen,1012)genormaliseerde kubieke meter 

Acronymen 

ACQ ‘annual contracted quantity’ – jaarlijks gecontracteerde hoeveelheid in een bevoorradingscontract 
BAP balanceringspunt 
BBL Balgzand-Bacton leiding, geplande onderzeese leiding tussen het Nederlandse Balgzand en het Britse Bacton 
BBP bruto binnenlands product 
CCGT ‘combined cycle gas turbine’, gesloten cyclus gasturbine ofwel STEG 
CAPEX ‘capital expenditure’, investeringskost 
CIT ‘cumulated imbalance tolerance’ – tolerantie voor het gecumuleerd onevenwicht (som van de uuronevenwichten in 

m³(n)) 
DENC ‘design entry capacity‘– de ontwerpcapaciteit van een ingangspunt van het vervoersnet in k.m³(n)/h 
DEXC ‘design exit capacity‘– de ontwerpcapaciteit van een afnamepunt van het vervoersnet in k.m³(n)/h 
DIT ‘daily imbalance tolerance’ – tolerantie voor het dagonevenwicht in m³(n)  
DSM ‘demand side management‘– al dan niet marktconforme acties om de
EASEE ‘European Association for the Streamlining of Energy Exchange’ 

 vraag te beïnvloeden 

ECS ‘Electrabel Customer Solutions’ 

IUK ‘Interconnector UK‘ – leiding tussen Zeebrugge en het Britse Bacton 

en gesloten tussen vervoersondernemingen teneinde het onevenwicht 
tussen de verschillende vervoersnetten te beheren 

RAB ‘regulated asset base’ 

GOS geaggregeerde ontvangstation van een distributienet 
GtS Gastransport Services  
HCQ ‘hourly contracted quantity’ - uurlijks gecontracteerde hoeveelheid in een bevoorradingscontract 
HIT ‘hourly imbalance tolerance’ – tolerantie voor het uuronevenwicht in m³(n)/h  
HPN ‘high pressure netwerk’ – verwijst naar het onderzoek of de pijpleidingen nog benut kunnen worden op hun 

ontwerpdruk 

IZT ‘Interconnector Zeebrugge terminal‘ – ingangspunt Interconnector te Zeebrugge 
LNG ‘Liquefied Natural Gas‘ – 1 m³ LNG ≅ 576 m³(n) pijpleidinggas 
LP ‘linepack‘ - leidingenbuffer 
MTSR ‘maximum transport services rights‘– de onderschreven vervoerscapaiteit in k.m³(n)/h 
NAM Nerderlandse Aardolie Maatschappij ; een 50-50 joint venture tussen Shell en Exxon die de L-gasproductie in 

Groningen controleert 
NBP ‘national balancing point’ 
ND nominale diameter van een pijpleiding in mm 
OBA ‘operational balancing agreement’ – akkoord

OCGT ‘open cycle gas turbine’, open cyclus gasturbine 
ODV openbare dienstverplichtingen 
OKS Oostkerkestraat, knooppunt van de hub van Zeebrugge 
OPEX ‘operational costs’, exploitatiekosten (jaarlijks) 
OR operationele reserve 
PSP ’peak shaving plant’ – piekbesnoeiingsinstallatie te Dudzele 

REG rationeel energiegebruik  
SGRV ingangspunt van het vervoersnet te ’s Gravenvoeren 
SSM supply side management – al dan niet marktconforme acties om het aanbod te beïnvloeden 
STEG  stoom- en elektriciteitgasturbine ofwel CCGT 
SWOT ‘strenghts-weaknesses-opportunities-threats’ – evaluatie van de sterkte/zwakte, kansen/bedreigingen 
TEN  ‘Trans-European Energy Networks’ 
ToP ‘take-or-pay’ contract – klassiek lange termijn bevoorradingscontract met aardgasproducenten 
TPA ‘third party access’ – toegang tot het netwerk van derden 
WACC ‘weighted average cost of capital’ 
WKK warmtekrachtkoppeling 
ZPT Zeepipe terminal – ingangspunt Zeepipe te Zeebrugge 
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Bijlagen 

BBIIJJLLAAGGEE  BB..11  ::  OOPPVVOOLLGGIINNGG  VVAANN  HHEETT  IINNDDIICCAATTIIEEFF  PPLLAANN  22000011  --  §§11..11  

Dit deel geeft een algemeen overzicht van de realisaties die voortvloeien uit het eerste 
voorstel van indicatief plan van bevoorrading in aardgas ingediend door de CREG in 2001 
(CREG 2001a). Er wordt specifiek aandacht besteed aan de resultaten van de 
samenwerking tussen de CREG en de N.V. Fluxys bij de uitvoering van de vijf 

en. Deze symbiose is het 

tbeheerder aanbevolen. 

 van de interconnectie en de vermazing van 
het Belgische vervoersnet met tot doel de algemene bevoorradingszekerheid te 
verbeteren. Een uitbreiding van de verbindingsassen met de opslaginstallatie van 
Loenhout zou overigens de flexibiliteit en het efficiënte gebruik van de Belgische 
opslagcapaciteit bevorderen. 

De resultaten van de haalbaarheidsanalyse die werd uitgevoerd in samenwerking met de 
N.V. Fluxys bevelen in eerste instantie de aanleg aan van een ingangspunt voor H-gas in 

haalbaarheidsanalyses die werden aangekondigd in het indicatief plan van 2001. 
Inmiddels hebben deze analyses bijgedragen tot investeringsbeslissingen en concrete 
acties op het terrein. Deze investeringen zijn opgenomen in de analyse van dit indicatief 
plan. 

De opvolging van het investeringsprogramma van het indicatief plan via een 
samenwerking tussen de CREG en de beheerder van het vervoersnetwerk blijkt een 
krachtig instrument te zijn om tot praktische realisaties te kom
resultaat van wederzijds overleg van bij de aanvang van een investeringsinitiatief, 
hetgeen toelaat om tijdig het project bij te sturen en te evolueren naar een optie die door 
beide partijen gedragen wordt. Mede dankzij een dergelijke flexibele samenwerking leidt 
een indicatieve planning tot daadwerkelijke realisaties. Hierna wordt een opvolging 
gegeven van de vijf haalbaarheidsanalyses. 

A. DE VERSTERKING VAN HET OOST-WEST VERVOER 

Het indicatief plan 2001 besluit dat de vervoerscapaciteit bestemd voor de overbrenging 
van aardgas van de oostgrens naar het westen (binnenland) vrij beperkt is (bijna minder 
dan 1/3 van de vervoerscapaciteit van het westen naar het oosten) en dreigt een 
verzadigingspunt te bereiken. Dit is althans het geval wanneer de vaste capaciteit van de 
vTn-leiding voor 100% wordt toegewezen aan doorvoer. 

De studie heeft de haalbaarheid van de verbinding Dilsen-Lommel bevestigd. Inmiddels is 
de vervoersleiding tussen het ingangspunt van Obbicht en Lommel aangelegd en in 
gebruik genomen. De verderzetting van dit project tot Loenhout om Antwerpen te 
voorzien van een bevoorradingsroute uit het oosten en de opslagsite van Loenhout uit 
haar antennepositie te bevrijden, maakt deel uit van dit indicatief plan. In maart 2003 
heeft de CREG deze versterking van het vervoersnet tot Loenhout reeds aan de 
vervoersne

B. DE BEVOORRADING VAN ANTWERPEN EN DE ONTSLUITING VAN LOENHOUT 

Het indicatief plan 2001 stelde vast dat de industriezone rond Antwerpen hoofdzakelijk 
wordt voorzien van H-gas door de vervoersleiding Zomergem-Lillo-Loenhout (ND600, 80 
bar). Het aankomstpunt van deze vervoersas is de ondergrondse opslaginstallatie van 
Loenhout, die belangrijke bufferfuncties vervult voor het hele Belgische vervoersnet. De 
ligging van Loenhout aan het einde van het vervoersnet, de afhankelijkheid van één 
enkele as voor de bevoorrading van Antwerpen en de stijgende vraag naar aardgas in 
deze regio, maken een strategische uitbreiding van de vervoerscapaciteit voor de 
bevoorrading van deze zone noodzakelijk. Dit bevoorradingsprobleem hangt samen met 
andere vervoersproblemen zoals de versterking oost-west vervoerscapaciteit, de 
ontsluiting van de L-gaszone, de voortzetting
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Zandvliet, ten Noorden van Antwerpen, in verbinding met het Nederlan
van GtS. 

dse vervoersnet 

grenspunt en het Belgische 

de drukverlaging (ongeveer -2°C per 

. Deze rentabiliteit veronderstelt immers een vrij belangrijk 

E ONTSLUITING VAN DE AARDGASZONE

tussen NAM en Gasunie een ernstige belemmering vormt voor de mededinging op de 

initiatief valt in eerste instantie onder de bevoegdheid van de Nederlandse overheid. Bij 
afwezigheid van een geschikte regeling in Nederland kan de bevoegde Belgische overheid 
tussenkomen door een klacht in te dienen bij de Europese overheid. 

De aanvraag van de N.V. Fluxys van een vervoersvergunning voor de aanleg van dit 
ingangspunt te Zandvliet verkreeg op 2 december 2002 een positief advies van de CREG. 
In 2003 heeft de CREG ook een positief advies uitgebracht voor twee aanvullende 
vervoersvergunningen om de verbinding tussen het 
vervoersnet te realiseren. Medio 2004 is dit ingangspunt operationeel. 

C. RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK IN DE ONTSPANNINGSSTATIONS 

Het drukverschil tussen het vervoersnet (bedrijfsdruk van 45 tot 65 bar en meer) en het 
distributienet (meestal 14,7 bar, soms 4 tot 5 bar) kan worden gebruikt om elektriciteit 
op te wekken met behulp van een expansieturbine, gekoppeld aan een generator. De 
temperatuursdaling die gepaard gaat met 
drukverlaging van 1 bar) moet echter gecompenseerd worden door een warmtebron om 
een te sterke afkoeling van het aardgas te vermijden en een optimale werking van de 
turbine te verzekeren. Het succes van een efficiënte combinatie, in termen van energie 
van een expansieturbine op aardgas met generator (elektriciteitsopwekking) en een 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie (warmteproductie), hangt onder andere af van de 
vergoeding voor de opgewekte elektriciteit en van het warmtesurplus. Mits bepaalde 
technische en economische voorwaarden in acht worden genomen, is dit type van REG-
project een rendabele oplossing die op verscheidende ontspanningsstations in België kan 
worden toegepast. 

De studie geeft aan dat naast de vier bestaande projecten (Brussel, Antwerpen, Sint-
Niklaas en Doornik), alvast vier bijkomende en potentieel rendabele projecten kunnen 
geïdentificeerd worden op de 147 bestaande city gates, namelijk te i) Tielt, ii) Kortemark, 
iii) Kerksken en iv) Marly
continu debiet en hangt af van de elektriciteitsprijzen. 

Dit project krijgt een vervolg in bijlage B.19, investeringsfiche H.2. 

D. D L-  

Het gebrek aan interoperabiliteit van de verschillende kwaliteiten aardgas kan tot een 
afsluiting van de markten leiden en bijgevolg de vrije marktwerking belemmeren. Met het 
H-gasnet, dat totaal gescheiden is van het L-gasnet, beschikt België over twee 
geografisch gescheiden markten. In tegenstelling tot H-gas, wordt het L-gas gekenmerkt 
door een monolithische aanbodketen uitgaande van één producent, wat enige 
waakzaamheid voor eventueel machtsmisbruik rechtvaardigt. De vrije marktwerking 
binnen de leveringszone van L-gas is niet vanzelfsprekend zolang er slechts één 
relevante aardgasproducent is (de Nederlandse Aardolie Maatschappij - NAM de 
exclusieve exploitant van het Nederlandse Slochterenveld) die overigens, overeenkomstig 
de Nederlandse wetgeving, enkel aan de Nederlandse Gasunie levert. 

De gevalstudie besluit dat de belangrijkste oorzaken van de problemen die zich stellen op 
de Belgische L-gasmarkt, situeren zich in de hoger gelegen markt voor groothandel en 
productie van L-gas (CREG 2004). De CREG is van oordeel dat het dubbel monopolie 

markt voor de groothandel en productie van L-gas. Om deze situatie te verhelpen zijn er 
echter maatregelen nodig die buiten de bevoegdheid van de CREG vallen. Een dergelijk 
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In bijkomende mate kan de markt liquider gemaakt worden door de conversie-faciliteiten 
toegankelijker te maken voor alle marktspelers. Het grote nadeel van de conversie-
faciliteiten is echter dat ze op onvoldoende wijze de flexibiliteit kunnen garanderen die 

ng tot de uitbreiding van de LNG-terminal te 
Zeebrugge krijgt vorm. Het gaat om de bouw van een vierde reservoir en over een 

nodig is voor de belevering van eindafnemers. De marktspelers blijven hierdoor 
afhankelijk van Gasunie omwille van diens toegang tot het flexibele Slochterengas. 

Hier dient tevens verwezen te worden naar de gas release verplichtingen die de Raad 
voor de Mededinging aan Distrigas/ECS oplegde in haar beslissingen van 4 juli 2003. 

E. DE OPSLAG VAN LNG EN DE VERSTERKING VAN DE HUB VAN ZEEBRUGGE 

Het indicatief plan van 2001 beklemtoont het belang van de hub van Zeebrugge en van 
de LNG-terminal in het bijzonder voor het Belgisch aardgassysteem. Deze installaties 
kunnen op belangrijke wijze bijdragen tot de bevoorradingszekerheid en het creëren van 
mededinging. 

Het omvangrijke project met betrekki

verdubbeling van de hervergasssingscapaciteit. Het Directiecomité van de CREG heeft 
zich uitgesproken voor meerjarentarieven en over een eerste ontwerp van algemene 
voorwaarden voor toegang tot de terminal. De aanbestedingsprocedure voor de 
uitvoering van de werken wordt momenteel doorlopen. Op 30 juni 2004 hebben de raden 
van bestuur van Fluxys LNG en moederbedrijf Fluxys beslist om 165 Meuro te investeren 
voor de verdubbeling van de capaciteit van de terminal. Bijlage B.19, 
investeringsfiche H.6 is gewijd aan deze investering. 
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BBIIJJLLAAGGEE  BB..22  ::  AAAANNLLEEGG  VVAANN  GGEEÏÏSSOOLLEEEERRDDEE  VVEERRVVOOEERRSSLLEEIIDDIINNGGEENN  --  §§11..22..II  

De CREG heeft de aanvraag van Wingas GmbH in december 2003 aangegrepen om een 
potentiële concurrentie te onderzoeken op het gebied van aardgasvervoer voor de 
bevoorrading van de Belgische aardgasmarkt in een gereguleerde omgeving. De 
aanvraag betrof de bouw en de exploitatie van een pijpleiding, parallel aan het 
geïnterconnecteerd net, voor de bevoorrading van twee nog te bouwen installaties op de 
terreinen van BASF te Antwerpen vanuit het Nederlandse GtS netwerk. Bij dit onderzoek 
heeft de CREG vastgesteld dat de Belgische gaswet niet de problemen oplost die in een 
echte concurrerende markt kunnen voorkomen. De gaswet is geschreven in de optiek dat 
meerdere vervoersondernemingen naast elkaar mogen bestaan, maar is tegelijk sterk 
gericht op de bestaande situatie in 1999. Er bestonden wel verschillende 
vervoersondernemingen, maar van concurrentie was er geen sprake : ofwel werden de 
ondernemingen door éénzelfde groep gecontroleerd, ofwel beheerden ze periferische 
installaties, zoals aanlandingsterminals of een interconnector, die helemaal niet 
concurreren met het nationale vervoersnetwerk. 

De huidige regelgeving kiest niet eenduidig voor een regulering van 
aardgasvervoersondernemingen volgens een model van wettelijk monopolie, dan wel 
volgens een model van gereguleerde concurrentie. De CREG is van mening dat zowel op 
Europees als op nationaal niveau de vervoersnetwerken de meeste kenmerken hebben 
die typerend zijn voor een model van het wettelijk monopolie voor één enkele 
netbeheerder op een zelfde grondgebied. 

Volgens de gasrichtlijn is de regulering van de toegang 
vervoersnetwerk een verplichting. D
om de nadelen van een centralistisch, dus monopolistisch, systeem te vermijden. Het 

delijke kosten. De 
invoering van concurrentie tussen netbeheerders zou, op het gebied van aardgasvervoer 

zen. Krachtens 
artikel 15/5, §2, van de gaswet, is cost plus echter de regel voor de tariefzetting. En in 

utie concurrentie moet uitgesloten 
worden. Een dubbele verbinding met het distributienet is economisch inefficiënt. Dit 
b k

C c n 
een monopolie invoere hter niet 
ideaal en niet altijd mogelijk de lange afstand infrastructuur te scheiden van het 
regionaal vervoer. Zo worden lange afstand en regionaal vervoer in België centraal 
uitgebaat, wat efficiënter is dan gescheiden concurrerende netwerken. Bij gebrek aan 
compensatie van aardgasstromen in tegengestelde richtingen, is het risico voor 
verzadiging van de netcapaciteit groter in weinig vermaasde netten. 

en het gebruik van het 
e werkingskost van de regulator is een sociale kost 

kostenbeheer gebeurt via benchmarking en via het verwerpen van onre

voor de bevoorrading van de Belgische aardgasmarkt, echter boven op deze sociale kost, 
ook een inefficiëntiekost genereren. Elke netbeheerder zal lokaal, zijn eigen vervoersnet 
ontwikkelen volgens zijn eigen verwachtingspatronen, hetgeen leidt tot onderbenutte 
investeringen vanwege elkaar concurrerende plannen. 

Vraag is dan of het redelijk is de inefficiëntiekost van concurrentie onder netwerken te 
cumuleren met de sociale kost van de regulering. In een gereguleerde sector is het niet 
duidelijk dat de additionele toegevoegde waarde van concurrentie opweegt tegen de 
onvermijdelijke inefficiëntiekost. 

Hiertegen zou kunnen opgeworpen worden dat een zuiver concurrerende markt ten 
goede komt van de klanten vanwege een neerwaartse druk op de prij

een systeem gebaseerd op een cost plus-prijsregulering is het effect van overaanbod 
eerder omgekeerd. De toename van de kosten wordt automatisch op de klanten verhaald 
onder de vorm van tariefverhogingen. 

Stelt men zich nu de vraag of concurrentie haalbaar is voor een netactiviteit, dan wordt 
er algemeen aangenomen dat op het gebied van distrib

ete ent : hoe dichter bij de eindafnemer, des te minder concurrentie er kan bestaan. 

on eptueel zou men concurrentie kunnen invoeren voor lange afstand pijpleidingen e
n voor regionaal en lokaal vervoer. Technisch is het ec
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D
vervo aardgas voor de bevoorrading van een zelfde afnemer binnen een 
gereguleerde omgeving elkaar zouden beconcurreren. Bovendien geldt dat de N.V. Fluxys 

nbare dienstverplichtingen kunnen bestempeld worden, alhoewel zij dit 

handeling van nominaties, de 

en betalen. Van zodra zij 

at ale ervaring betekent het toelaten van 

chter een gemotiveerde weigering van de N.V. Fluxys 
om een nieuwe afnemer aan te sluiten, of een weigering om haar net te versterken, 

nce in 
Frankrijk, kwamen ook op deze wijze tot stand. In het onderzoek naar de economische 

e CREG leidt uit het bovenstaande af dat het niet de bedoeling is dat projecten voor het 
er van 

als beheerder van het nationale geïnterconnecteerd aardgasvervoersnet een aantal taken 
vervult die als ope
statuut niet hebben. Het zijn diensten die niet afzonderlijk worden gefactureerd en 
waarvan de kost gesocialiseerd wordt. Voorbeelden hiervan zijn de geografische 
perequatie, de operationele veiligheidsreserve ter ondersteuning van de 
bevoorradingszekerheid, de vrije linepack flexibiliteit, de be
afrekening van de onevenwichten aan de geaggregeerde ontvangststations (GOS), het 
sturen van de aardgaskwaliteit, enz… 

De CREG stelt vast dat promotoren van directe leidingen terughoudend staan ten 
opzichte van dit solidariteitsbeginsel. Door geen gebruik te maken van het 
vervoersnetwerk van de N.V. Fluxys, kiezen zij er bewust voor om niet te genieten van 
de openbare diensten en geven zij te kennen er niet voor te will
zich aansluiten op het vervoersnetwerk van de N.V. Fluxys om bijvoorbeeld te kunnen 
beschikken over een reserveaansluiting, dan betalen zij hiervoor de gereguleerde 
tarieven en dragen ze bij tot de openbare dienstverplichtingen. 

De CREG wil hier onderstrepen dat de N.V. Fluxys vroeger een afstand gerelateerd tarief 
hanteerde waarbij het verschil in tarief tussen het gebruik van een geïnterconnecteerd 
net en een concurrerende directe leiding minder schrijnend was en het probleem zich niet 
stelde. De progressieve overstap naar het entry-exit tariefsysteem is gebeurd op vraag 
van de Europese regulatoren, aangezien dit systeem zeer belangrijke voordelen inzake 
marktwerking biedt. Volgens de huidige intern ion
concurrentie tussen vervoersnetten op hetzelfde grondgebied dat men het entry-exit 
systeem verliest. Hiervoor kan verwezen worden naar het Forum van Madrid VII van 24 –
 25 september 2003, waar met klem de verhandelbaarheid van zowel het aardgas als de 
vervoersdiensten (capaciteit) als de voordelen werden gepresenteerd van een pool-
systeem (entry-exit systeem) voor de werking van de markt. Dat dergelijk systeem 
moeilijk verzoenbaar is met het bestaan van door elkaar verweven concurrerende 
vervoersnetten of concurrerende directe leidingen werd tezelfdertijd vastgesteld. 

De CREG besluit derhalve dat het aanbod tot gebruik van het vervoersnetwerk van de 
N.V. Fluxys zowel uit economisch als technisch oogpunt, steeds mogelijk is tegen 
redelijke voorwaarden, behoudens e

waartoe ze zou genoodzaakt zijn door de ontoereikende capaciteit van de bestaande 
leidingen. 

Er wordt dus voorrang gegeven aan de uitbouw van het geïnterconnecteerd en vermaasd 
vervoersnetwerk. De aanleg van directe leidingen dient beperkt te worden in 
geografische zones waar het geïnterconnecteerd net niet aanwezig is en waar het vanuit 
economische en technische oogpunt beter is rechtstreeks vanuit een naburige netwerk de 
bevoorrading te voorzien. De huidige twee directe leidingen op het Belgisch grondgebied, 
de ene te Veltwezelt, als aftakking van het net van de Nutsbedrijven Maastricht in 
Nederland en de andere te Momignies, als aftakking van het net van Gaz de Fra

en technische voorwaarden horende bij de aanleg van deze directe leidingen, zal dus 
bijkomend steeds rekening moeten gehouden worden met de beschikbaarheid van de 
nodige capaciteit, of de eventuele noodzakelijke investeringen, in de aanpalende 
buitenlandse vervoersnetten. 
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BBIIJJLLAAGGEE  BB..33  ::  CCOOMMPPOONNEENNTTEENN  VVAANN  BBEEVVOOOORRRRAADDIINNGGSSZZEEKKEERRHHEEIIDD  --  §§22..11  

In deze bijlage wordt dieper ingegaan op twee aandachtspunten in de garantie van 
bevoorradingszekerheid : bevoorrading op micro- versus macroniveau en de 
beschikbaarheid van aardgas versus vervoerscapaciteit. 

A. BEVOORRADINGSZEKERHEID OP MICRO- VERSUS MACRONIVEAU  

Een eerste aanzet voor zekerheden op microniveau is de vergunningsprocedure van de 
overheid voor zowel leverings- als vervoersondernemingen. Vergunninghouders genieten 
op deze manier een graad van betrouwbaarheid op de markt. Indien een onderneming 
niet meer aan de minimale vereisten zou voldoen, kan haar vergunning worden 
ingetrokken. 

Zekerheid van aardgasbeschikbaarheid en –levering is essentieel een 
verantwoordelijkheid van de betrokken marktpartijen die vrij het gewenste niveau van 

iteit verkopen op de secundaire 
capaciteitsmarkt). Op deze manier wordt zekerheid van vervoerscapaciteit 

het 
vervoersnetwerk. De CREG volgt de korte termijnzekerheid van vervoerscapaciteit op - 
o
de to
de tr
vervo
instru
inzak ebruik van het vervoersnetwerk 
d
vo d
moeten worden gevolgd. Hier

zekerheid kunnen onderhandelen. Leveringsondernemingen moeten hun contractuele 
verplichtingen aangegaan met klanten nakomen en hiervoor zelf de nodige schikkingen 
treffen. In principe dienen leveringsondernemingen vrij te zijn in het beheer van hun 
portefeuille en dragen zij de financiële lasten die gepaard gaan met een niet-naleving van 
hun contracten. Deze vrijheid kan eventueel begrensd worden wanneer de 
systeemintegriteit in het gedrang komt54 (bijlage B.5). Hetzelfde principe is van 
toepassing voor bevrachters. Bevrachters kunnen vrij capaciteit reserveren en kiezen 
tussen vaste en niet-vaste capaciteit met verschillende niveaus van onderbreekbaarheid 
en bijgevolg zekerheidsgraden (en zelf capac

gecommercialiseerd. 

Zekerheid op microniveau wordt vooral opgevangen door de gewestelijke regulering van 
toepassing op de distributienetten. Lange termijnzekerheid van vervoerscapaciteit wordt 
door de CREG gestuurd via indicatieve investeringsplanning, vervoersvergunningen en 
het vergoedingssysteem van toepassing op investeringen. 

Voor het vervoersnetwerk behelst zekerheid op het microniveau vooral de 
beschikbaarheid van vervoerscapaciteit en dus de adequaatheid van 

ok op piekvraagmomenten - via de goedkeuring van en de controle op de naleving van 
egangsregels, de methodologie voor het berekenen van de beschikbare capaciteit, 
ansparantie in verband met de beschikbare capaciteit, het congestiebeheer en de 
erstarieven. De gedragscode voor toegang tot het vervoersnetwerk is een 
ment om de korte termijnzekerheid van vervoerscapaciteit te organiseren. Regels 
e toegang en capaciteitsallocatie beogen een vlot g

oor verschillende gebruikers tegelijk. Indien er zich onvoorziene congestie zou 
or oen, bepaalt de gedragscode de regels die bij de aanvaarding van de nominaties 

 is een aanknopingspunt met het indicatief plan, het is 
namelijk de taak van het indicatief plan om structurele capaciteitstekorten te voorkomen 
door tijdig investeringen te suggereren. Naast capaciteitstoewijzing en 
capaciteitsplanning, zijn vervoerstarieven mede sturend. 

Het indicatief plan heeft indirect een invloed op de bevoorradingszekerheid op 
microniveau via (i) langere termijnplanning van vervoerscapaciteit om congestie tijdens 

                                                 
54 Leveringsondernemingen kunnen bijvoorbeeld ‘gokken op het weer’ en geen posities innemen voor de 
contractuele verbintenissen met klanten die zekerheid van levering vereisen bij extreme – en dus zeldzame –
koudedagen. Om de nadelige gevolgen van dergelijk ‘gokgedrag’ te beperken kan overwogen worden om top-
up verplichtingen in te voeren om bijvoorbeeld te garanderen dat de ondergrondse opslag van Loenhout 
voldoende gevuld is bij de start van de winter. Dit is een collectieve bekommernis omdat bij dergelijke extreme 
situaties moeilijk nog volledig gerekend kan worden op voldoende liquiditeit van de markt elders. Een voorstel 
van de CREG in dit verband wordt voorbereid. Regelingen die onderbrekingen toelaten om de systeemintegriteit 
te verzekeren kunnen ook ingeroepen worden. 
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een piekperiode te voorkomen en via (ii) een evaluatie van de aardgasvoorziening op 
langere termijn om potentiële tekorten aan bevoorradingspotentieel op te sporen. 

t direct een invloed op de bevoorradingszekerheid op 
macroniveau. Het indicatief plan biedt richtsnoeren voor de bevoorrading van het land 

ijvoorbeeld wordt gestreefd een brede van 
evoorradings r ris en  van 

voldoende inv ercapaciteit aan al. Dez h is 
evenwel geen voldoende garant nde toevoercapaciteit 
beschikbaar zou zijn. Dit indicati lgt het principe dat indien invoercapaciteit 
moet worden uitgebreid, zal aanpassen. Be
voor de Belgische mar moeten ds 
mede instaan voor de lancering e Op  overleg met 
buitenlandse netbeheerders zal dit indicatief plan evenwel aanduiden waar er potentieel 
upstream knelpunten zijn voor de bevoorrading van de Belgische markt55. Ook de 
amenstelling ad zal rekening tream 

kenmerken56. 

In de context van een arkt, is het tuk 
vooral een Europees agendapunt. Voldoende aardgas dient de EU  
de EU zal de markt ervoor zorgen dat het aardgas op een e  
onsumenten dit e 

verwachten. T  is ook intern wa kzaamheid geboden over de g e 
tussen verschillende vervoersnet chters zullen hun binnen 
Europa minimaliseren dingen e en 
hubs of locale markten. Deze g is we  de 
liquiditeit. Efficiënte handel tuss r toe dat de  de 
verschillende hubs convergeren en dat prijsverschillen de vervo n hubs 
weerspiegelen. Dit commerciële gedrag heeft tot gevolg dat con s 
niet noodzakelijk meer overeenkomen met de fysische route echanisme 
evolueert de fysische bevoorrading van West-Europa tot een situatie zoals weergegeven 

/1 ropa et N  en 
ga Al jk 

van de prijzen n de volumes zal nt ergens in midden Europa liggen waar de 
leveringsprijzen hetzelfde zijn vo j de 
winning en de steeds langere vervoerstrajecten om West-Europa  bereiken, zullen sterk 
bepalend zijn voor de izon van 
dit indicatief plan sterk in de aard de 
marktinvloed van verder gelegen bevoorradingsbronnen voelbaa
zal tot gevolg hebben dat zeker de kosten voor doorvoer (en d  
relatief belangrijker aandeel zullen vertegenwoordigen in de uitein

Het swappen v n routes leidt bijg u e 
de bevoorradingszones verbinden. Deze interconnecties blijven e
de bevoorradingszekerheid. Besparingen in vervoerskosten door s n 
tot een onderinvestering in deze verbindende leidingen. Het Europees TEN-initiatief komt 
hier mede aan tegem  meer geïnte
transportnetwerk. De graad van v ctie bepaalt in belangrijke mate 
het succes van de openstelling van markt57. 
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55 Het gaat hier in de eerste plaats over Nederland als doorvoer- en productieland voor België  
(bijlage B.15.D-E). 
56 In dit verband dient gemeld te worden dat een nationaal simulatiemodel niet noodzakelijk tot dezelfde 
resultaten leidt als een internationaal evenwichtsmodel. Het is wenselijk dat er binnen Europa een 
internationale afstemming komt van de verschillende netwerken. 
57 Marktwerking kan dan efficiënt functioneren binnen Europa : gebieden met tijdelijke aardgastekorten → 
lokale prijsstijgingen→aardgas van elders wordt aangetrokken → nieuw evenwicht. 
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Figuur B.3/1 : Schema van de fysische bevoorradingszones in West-Europa 

Supply

Supply

Supply

Supply
 

pijlen : fysische aardgasstromen 
stippelomtrekken :afbakening van de fysische bevoorradingszones 

B. BESCHIKBAARHEID VAN AARDGAS VERSUS VERVOERSCAPACITEIT 

Vóór de openstelling van de aardgasmarkt was de wettelijke basis voor de bepaling van 
het niveau van bevoorradingszekerheid in België beperkt tot één openbare 
dienstverplichting (ODV) welke de continuïteit van aardgaslevering aan de openbare 

58

ele niveaus van bevoorradingszekerheid, bijvoorbeeld voor 
het ontwerpen van de vervoersinfrastructuur, was gebaseerd op vrijwillige akkoorden 
tussen de voormalig verticaal geïntegreerde vervoersonderneming en de Belgische 
overheid. Volgende criteria werden overeengekomen : 

• gewaarborgd piek volume : de winter van 1962-1963 ; een kans van overschrijding 
van 1 in 95 jaar59 ; 

• 5 dagen van –10 à –11 °C ; een kans van overschrijding van 1 in 95 jaar ; 

                                                

distributie oplegt . Het was de taak van de geïntegreerde vervoers- en 
leveringsonderneming om de nodige maatregelen te treffen om deze ODV te garanderen. 
Deze ODV zal niet langer meer van toepassing zijn zodra de openbare distributie wordt 
opengesteld. Dit is het geval in Vlaanderen sinds 1  juli 2003. Voor het Waalse en het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is nog geen datum vastgelegd, maar in 
overeenstemming met de Richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 
aardgas en houdende intrekking van de Richtlijn 98/30/EG (hierna : de Europese 
richtlijn 2003/55/EG) dient dit ten laatste op 1 juli 2007 het geval te zijn. 

De omzetting van het koninklijk besluit van 15 maart 1966 betreffende de algemene 
voorschriften voor gasvervoersvergunningen (hierna : het koninklijk besluit van 
15 maart 1966) in operation

 
58 Deze ODV vindt zijn wettelijke basis in het koninklijk besluit van 15 maart 1966 betreffende de algemene 
voorschriften voor gasvervoersvergunningen. 
59 De garantie werd vooral gerealiseerd via ‘demand-side management’ omdat de opslagcapaciteit te 
Loenhout relatief beperkt is. Zo werd de bevoorrading aan centrales geplafonneerd tot 318 k.m³(n)/h bij 
vriestemperaturen en kon bepaalde industrie onderbroken worden, dit met oog op het vrijmaken van aardgas 
voor de openbare distributie. 
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• gewaarborgd piek vervoerscapaciteit : -11°C ; een kans van overschrijding van 1 in 
10 jaar. 

ie, garanderen de operationele criteria evenwel een 
relatieve zekerheid omwille van de praktische redelijkheid. 

ustrie. Indien de 

de nodige opbrengsten garanderen via de 
tariefstructuur. Indien de CREG er evenwel niet in slaagt om voldoende investeringen te 
mobiliseren om bevoorradingszekerheid te waarborgen, dan zal zij de bevoegde minister 
adviseren om alsnog investeringen te laten uitvoeren in laatste instantie (§1.2.H). 

Er is een zekere ambiguïteit in de gaswet. Aan de ene kant dient het indicatief plan 
bevoorradingszekerheid te waarborgen. Aan de andere kant is het indicatief plan niet 
bindend en hangt de ontwikkeling van de infrastructuur af van privé-marktspelers welke 
de eigenaars en beheerders zijn van het netwerk. Deze dubbelzinnigheid wordt 
momenteel overbrugd door overleg met de betrokken partijen om tot gewenste 
investeringen te komen (zie bijvoorbeeld bijlage B.1). 

                                                

De corresponderende kosten werden gesocialiseerd in de gecontroleerde 
aardgastarieven. 

Hoewel het koninklijk besluit van 15 maart 1966 zonder nuance een continue levering 
voorzag, dus een 100% garant

Dit indicatief plan hanteert het principe dat rechtstreekse criteria voor zekerheid van 
beschikbaarheid van aardgas op het vervoersnetwerk wegvallen en dit wordt overgelaten 
aan de contracten die vrij worden afgesloten op de markt. Dit regime is niet in conflict 
met regionale decreten die bepaalde zekerheden waarborgen aan distributieklanten. Het 
is namelijk aan de leveringsondernemingen op het distributienet om deze verplichtingen 
te vertalen in hun bevoorradingscontracten via het vervoersnet. 

Inzake de bepaling van de debietcapaciteit van het vervoersnetwerk worden wel criteria 
voorgesteld en aangewend in de simulaties in hoofdstuk 3. Zoals in het indicatief plan 
van 2001 hanteert dit indicatief plan volgend criterium dat aansluit bij standaarden in het 
buitenland (§3.3) : piekcapaciteit bij een derde dag van –11°C (27,5 graaddagen, kans 
van overschrijding van 1 in 20 jaar, zie Europese richtlijn 2004/67/EG). De CREG wenst 
te evolueren naar transparante standaarden die afgeleid worden uit 
probabiliteitsanalyses. Trouwens het hanteren van volledig nieuwe criteria, zou ertoe 
kunnen leiden dat heel het vervoerssysteem zou moeten worden aangepast om te 
kunnen beantwoorden aan de nieuwe normen60. 

Er is geen expliciete regulering met betrekking tot lange termijn aardgasbevoorrading, 
maar de realiteit toont evenwel aan dat bilateraal overleg tussen oud-Distrigas en de 
federale overheid hebben geleid tot een gedifferentieerde bevoorradingsportefeuille voor 
België. Deze portefeuille van lange termijn invoercontracten, waarvan de samenstelling 
nog dateert van vóór de geleidelijke marktopening, dekte nog 84% van het Belgische 
verbruik in 2003 (Figas 2003). Dit indicatief plan hanteert het principe dat de individuele 
portefeuillesamenstelling van de leveringsondernemingen (momenteel 
14 vergunninghouders, waarvan er 4 geleverd hebben in 2003) wordt overgelaten aan de 
markt. Er wordt er enkel over gewaakt dat er potentieel voldoende aardgas beschikbaar 
is voor de Belgische markt en dat de portefeuille van de routes niet in conflict is met 
zekerheid van aardgasvoorziening. 

Inzake de planning van de vervoersinfrastructuur ziet de CREG toe op voldoende 
beschikbare infrastructuur van zodra de vraag zich voordoet en dit door het aanduiden 
van knelpunten binnen de vervoersinfrastructuur en het voorstellen van oplossingen61. 
De investeringen moeten worden gerealiseerd door de aardgasind
industrie een gebrek aan initiatief toont, zal de CREG op een gepaste wijze reageren 
conform de gaswet. De CREG kan bijvoorbeeld potentiële investeerders aantrekken door 
een marktoproep te lanceren en 

 
60 Dit neemt niet weg dat het plafond van 318 k.m³(n)/h voor de elektriciteitssector volledig achterhaald lijkt 
en er dringend nood is aan een actualisatie (§3.3). 
61 Uiteraard geldt dit principe binnen rationele grenzen die vertaald worden in de bevoorradingscriteria. Het 
gaat hier om een verantwoordelijkheid voor de binnenlandse vraag van Belgische eindverbruikers en stricto 
sensu niet voor doorvoer.  
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BBIIJJLLAAGGEE  BB..44  ::  BBEEVVOOOORRRRAADDIINNGGSSOONNDDEERRBBRREEKKIINNGGEENN  ––  §§22..22  

Incidenten op vervoersnetten worden statistisch verwerkt en geanalyseerd door de 
uropean Gas Pipeline Incident Data Group (EGIG). Deze groepering werd opgericht in 
982 door negen West-Europese vervoersondernemingen62 en brengt om de drie jaar 
erslag uit van haar bevindingen inzake pijpleidingincidenten, waarvan de “5th EGIG 
port 1970-2001 Gas Pipeline Incidents” het laatste verslag in zijn reeks is. 

it dit document kunnen statistische gegevens worden gehaald waarbij de alomvattende 
cidentenfrequentie, die een onverwachte aardgasuitstoot veroorzaakten over de 
eriode van 1970 tot 2001, 0,44 incidenten per jaar per 1000 km pijpleiding bedraagt. 
iettemin is dit cijfer over de laatste vijf jaar beduidend lager en bedraagt het 0,21 
cidenten per jaar per 1000 km pijpleiding. Dit lager cijfer is er gekomen door een beter 
pvolgingssysteem (patrouille, sensibilisatie en beveiliging) en het gebruik van betere 
aterialen. 

it verslag geeft ook de grootste oorzaak weer van deze incidenten, namelijk de 
cidenten die veroorzaakt worden door derden (50%), gevolgd door 

onstructiefouten/materiaalgebreken (17%) en corrosie (15%). Het is echter duidelijk 
at deze statistieken enkel bijgehouden worden om de vervoersveiligheidsaspecten in 
aart te brengen. De oorzaken van deze incidenten met onverwachte aardgasuitstoot zijn 
an wel geïdentificeerd, over de gevolgen ervan worden enkel gegevens opgevraagd en 
ijgehouden indien er sprake is van gewonden of doden, of indien er sprake is van brand. 
at dus ontbreekt voor dit indicatief plan zijn gegevens die deze soort incidenten in 
latie brengen met bevoorradingsonderbrekingen. 

dien de bovenstaande cijfers worden toegepast op het Belgische vervoersnet met zijn 
ngte van ongeveer 3.740 km, mag men ongeveer één incident per jaar met 
nverwachte aardgasuitstoot verwachten. Als voorbeeld kan voor het jaar 2003 het 
cident in Marcinelle op 27 november aangehaald worden. Dit incident ging echter niet 
epaard met een bevoorradingsonderbreking aangezien het lek plaatsvond tijdens 
nderhoudswerken, en de nodige voorzieningen reeds getroffen waren. Enerzijds kan 
esteld worden dat dit geldt voor de meeste incidenten en incidenten met 
evoorradingonderbrekingen dus beduidend minder voorkomen dan uit de bovenstaande 
tatistieken zou kunnen afgeleid worden. Maar anderzijds moet gesteld worden dat : 

1. het Belgische vervoersnet wordt gevoed via pijpleidingen van de naburige 
vervoersnetten, en ook de incidenten op deze aanvoerleidingen kunnen zorgen voor 

kingen te wijten aan niet-fysische incidenten, bijvoorbeeld 
e inzake kwaliteits , niet opgenomen zijn in de bestaande statistieken. 
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bevoorradingsonderbrekingen. Het Nederlandse, Duitse en Franse vervoersnet 
bevinden zich vlak naast het Belgische maar het Engelse vervoersnet is verbonden 
met een 200 km lange Interconnector en bevinden de twee verbindingen met 
Noorse aardgasvelden zich op meer dan 800 km ; 

2. bevoorradingsonderbre
dez problemen

De CREG besluit derhalve dat er voor bevoorradingsonderbrekingen verschillende risico’s 
bestaan, naargelang de situatie waarin men zich bevindt. Hiervoor werd in tabel B.4/1 
een opsplitsing op micro- en macroniveau gemaakt van bestaande technische, 
commerciële en operationele risico’s met daarnaast telkens de mogelijke maatregelen om 
eraan te verhelpen. Met betrekking tot het vervoer merkt de CREG op dat de bestaande 
wetgeving een rechtsbasis biedt voor de nodige maatregelen, namelijk het indicatief 
plan, de gereguleerde tarieven, de gedragscode en de technische uitvoeringsbesluiten 
van de gaswet. De CREG benadrukt hierbij dat in deze context het risicobeheer verder 
moet uitgewerkt worden. Met betrekking tot de aardgaslevering heeft men naast de 
gedragscode, ook de openbare dienstverplichtingen, die als kader kunnen dienen voor 

                                                 
62 Dansk Gasteknisk Center, Enagas S.A., N.V. Fluxys, Gaz de France, Gastransport Services, Ruhrgas AG, 
Snam Rete Gas, Swissgas AG, Transco. 
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het nemen van de nodige maatregelen. De CREG neemt zich voor om de nodige 
voorstellen in dit verband te maken. 

Tabel B.4/1 : Risicomatrix 

microniveau  vervoer aardgaslevering 
 technische risico’s 

 
 
 

op het lokale vervoersnet, uitvallen 
van een vervoersinstallatie, 
veroorzaakt door derden, 
constructiefouten/materiaalgebreken, 

het lokaal uitvallen 
communicatiemiddelen 
 
 

 corrosie, … 

rhoud- en 
veiligheidsstandaarden, 

 
 
back up installaties, 
noodprocedures, parallel 

 
maatregelen 

 
‘n-1’ principe, onde

netvermazing, verscheiden aanbod 
van niet-vaste capaciteit 
 

systemen.  
 

 commerciële risico’s 
 
 
 

maatregelen 

onderinvesteringen 
 
 
 
investeringsplanning, 
vergoedingssysteem 
 

prijsschommelingen, 
faillissement van 
leveringsondernemingen 
 
termijnovereenkomsten, 
regelgeving inzake supplier 
of last resort  
 

 operationele risico’s 
 
 
 

maatregelen 

druktekorten, kwaliteitsproblemen 
 
 
 
operationele middelen ter 
ondersteuning van flexibiliteit, 
contractuele boetes 
 

onbalans tussen injectie en 
afname, slechte nominatie, 
weersveranderingen 
 
voldoende voorziening in 
flexibiliteit, verscheiden 
aanbod van niet-vaste 
leveringen, 
balanceringsregels, 
nominatieregels, 24 op 24 
uur opvolging 
 

macroniveau  vervoer aardgaslevering 
 technische risico’s 

 
 
 
 
 

maatregelen 

op het ingangspunt, uitvallen van 
een vervoersinstallatie veroorzaakt 
door derden, 
constructiefouten/materiaalgebreken, 
corrosie, … 
 
netvermazing, aanbod van niet-vaste 
capaciteit, contractuele boetes 
 

uitvallen van 
bevoorradingsbronnen of –
routes, 
communicatiemiddelen 
 
 
diversificatie van 
bevoorradingsbronnen en 
routes, aardgasopslag (zowel 
binnen als buiten het land), 
back up reservaties, 
aardgasbeurs 

 commerciële risico’s 
 
 
 

onderinvesteringen, het 
onderbenutten van de investeringen 
 
 

prijsschommelingen, 
faillissement van upstream 
leveringsondernemingen, 
politieke ri

 

maatregelen 

 
 
investeringsplanning, 
vergoedingssysteem, lokale 

sico’s productie- 
en doorvoerlanden 
 
hedging, contractuele boetes, 
diversificatie 

 

tariefsignalen 
 

bevoorradingsportefeuille, 
aardgasbeurs 
 

 operationele risico’s 
 

maatregelen 

druktekorten, kwaliteitsproblemen 
 
operationele reserve, vrijmaking van 
geboekte maar niet gebruikte 
capaciteit, kwaliteitsconversie 
 

weersveranderingen 
 
voldoende voorziening in 
flexibiliteit, verscheidenheid 
aan niet-vaste leveringen, 
aardgasopslag, back up 
reservaties 
 

Uit bovenstaande cijfers van de EGIG en de voorgestelde risicotabel besluit de CREG dat 
op microniveau de vervoersonderneming door middel van investeringen, die de 
vermazing van het vervoersnet ten goede komen dankzij een veiligheidsbeheersysteem 
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en het aanbieden van niet-vaste capaciteit, volledig in staat dient te zijn om niet 
geplande bevoorradingsonderbrekingen te vermijden bij houders van vaste capaciteit. 

Dit besluit kan worden gestaafd met de voorvallen die zich tijdens de voorbije jaren 

oorse levering omgeleid naar 
n België de opslag van Loenhout ingeschakeld.  

 augustus 2002 
oord door herhaalde onderbrekingen en 

erking, was er weer sprake van een 
bevoorradingsonderbreking op 14 augustus 2002 en dit om dezelfde reden. Ditmaal 

ar 
waar een onderbreking van de Interconnector enkel problematisch is voor België 

 naar Zeebrugge vloeit en niet omgekeerd, of met andere 
woorden, niet in volle winterperiode. Bovendien dient men voor de planning eerder af te 

Bij een bevoorradingsonderbreking aan de grens zullen de gevolgen verschillen 
naargelang de periode van het jaar en de netbelasting. Bij de uitval van een belangrijk 
ingangspunt in een piekperiode zal het niet altijd mogelijk zijn te compenseren vanuit 
andere bevoorradingsbronnen en via andere bevoorradingsroutes. Daarom onder andere 
worden niet-vaste leverings- en vervoerscontracten aangeboden. Volgens de CREG kan 
elk incident opgevangen worden zonder de vaste vervoersdiensten te onderbreken. 

voordeden. 

Op de Zeepipe had men een geplande onderbreking vanaf 14 april 2001 die 2 à 3 weken 
duurde. De oorzaak was een gaslek aan een klep op een riser-platform bij de Sleipner A 
installaties. Als alternatieve routes werden upstream, de N
Emden en Duinkerke. Bovendien werd i

Op 1 juli 2002 werd het aardgas dat door de bevrachters vanuit Groot-Brittannië aan de 
Interconnector werd afgeleverd, niet in overeenstemming met de kwaliteitsspecificaties 
bevonden, en dit zonder dat er enige waarschuwing aan voorafging. Meer bepaald was er 
in het aardgas vloeistof aanwezig en lag het koolwaterstof dauwpunt te hoog. Hierdoor 
diende de pijpleiding verschillende malen geschraapt te worden, en tot 5
werd de bevoorrading aanzienlijk verst
debietreducties. Ofschoon terug in w

duurden de problemen tot 23 augustus 2002. 

Tenslotte werden er eind september 2003 opnieuw problemen vastgesteld in de 
Interconnector tijdens een onderhoudsbeurt. Bij het vervangen van een klep werd er 
water en stof in de pijpleiding geïnjecteerd. Na schraping kon de capaciteit in oktober 
terug gradueel opgevoerd worden. Ofschoon er ditmaal geen onderbreking was, werd de 
bevoorrading wel gereduceerd. 

Bij de beoordeling van de bovenstaande gevallen dient er wel rekening gehouden te 
worden met het feit dat de onderbreking van de Zeepipe steeds tot problemen leidt, da

wanneer de stroom van Bacton

gaan op extreme situaties. Hieronder wordt verstaan uitzonderlijke koude winters, plotse 
temperatuursdalingen van meer dan 5 graden bij vrieskoude, grens-, Loenhout en LNG-
incidenten bij maximale belasting en algemene stroomuitval. In de scenario’s die deze 
gevallen schetsen, zullen niet alleen de operationele middelen voor de 
vervoersondernemingen bepalen, maar ook de robuustheid van het vervoersnet. De 
‘natuurlijke’ spreiding van de bevoorradingsroutes van de leveringsondernemingen 
verhoogt de risicospreiding. 
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BIJLAGE B.5 : SYSTEEMINTEGRITEIT - §2.2  

In deze bijlage gaat de aandacht uit naar het waarborgen van het vervoersnetwerk opdat 
het vervoeren van aardgas technisch gezien steeds mogelijk zou zijn. Het waarborgen 
van systeemintegriteit draagt vooral bij tot de korte termijnzekerheid en wordt 
gereguleerd via de gedragscode. 

Syste
vervo
vervo
van rplicht de 

r moet voor zorgen 
dat b
vervo
de b
flexib
onge afname van aardgas door de bevrachters. Schommelingen van 
het neteve anceringsperiode, zowel in positieve (in het totaal meer 

snet) en de operationele middelen die ze ter beschikking heeft ter handhaving 
van de systeemintegriteit. Van zodra de systeemintegriteit van het vervoersnet om 
reden
moet
de m
aan 
overs  handhaven van de 
systeemintegriteit moet kunnen beschikken over de mogelijkheid om aardgas te leveren 

.  

emintegriteit van het vervoersnetwerk wordt gedefinieerd als elke toestand van het 
ersnet waarin de druk en de kwaliteit van het aardgas binnen de door de 
ersonderneming gestelde minimum- en maximumgrenzen blijven zodat het vervoer 
het voorziene aardgas technisch mogelijk blijft. De gedragscode ve

vervoersonderneming tot het handhaven van deze systeemintegriteit en de 
verwezenlijking van het globale netevenwicht binnen haar vervoersnet met alle redelijke 
middelen en dit onverminderd de individuele verantwoordelijkheid van de bevrachters. 

De individuele verantwoordelijkheid van de bevrachter inzake het netevenwicht, 
vastgelegd in het vervoerscontract, bestaat erin dat de bevrachter e

innen de balanceringsperiode een hoeveelheid aardgas geïnjecteerd wordt in het 
ersnet gelijk aan de hoeveelheid aardgas die de bevrachter er aan onttrekt. Binnen 
alanceringsperiode zal de vervoersonderneming door middel van aangepaste 
iliteitdiensten zorgen voor het opvangen van de onevenwichten veroorzaakt door de 
lijkmatige invoer en 

nwicht binnen de bal
aardgas geleverd dan onttrokken) als negatieve zin (in het totaal meer aardgas 
onttrokken dan geleverd), kan de vervoersonderneming opvangen door onder andere 
gebruik te maken van linepack (voorraad aardgas opgeslagen in de pijpleidingen van het 
vervoer

en van netonevenwicht in het gedrang komt, zal de vervoersonderneming aardgas 
en injecteren in het vervoersnet (indien de linepack is opgebruikt en de druk onder 
inimaal te respecteren drukniveaus dreigt te vallen) of aardgas moeten onttrekken 
het vervoersnet (in het geval de maximaal te respecteren drukniveaus worden 
chreden). Dit betekent dat de vervoersonderneming voor het

of te onttrekken aan haar vervoersnet. Dit kan de vervoersonderneming door gebruik te 
maken van opslag, door flexibiliteit in een naburig vervoersnet te kopen door 
kaderovereenkomsten te sluiten met één of meerdere bevrachters om flexibiliteit aan te 
bieden of door het aan- of verkopen van aardgas op een beurs binnen de voorwaarden 
opgelegd door de gedragscode. De vervoersonderneming kan dus capaciteit reserveren 
en gebruiken voor haar eigen operationele behoeften

Figuur B.5/1 geeft schematisch de verschillende elementen weer die een rol spelen bij de 
handhaving van de systeemintegriteit. 
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Het beheer van systeemintegriteit vraagt om een geïntegreerde benadering. De 
verschillende factoren die een invloed hebben op en de middelen die kunnen aangewend 
worden bij de handhaving van de systeemintegriteit worden hierna besproken. 

A. COMMERCIEEL BELEID 

Het door de vervoersonderneming gevoerde commercieel beleid heeft een zeer grote 
invloed op de wijze waarop de systeemintegriteit zal moeten worden verzekerd. Op basis 
van de te verwachten behoeften en wensen van de netgebruikers zal de 
vervoersonderneming een palet van vervoersdiensten samenstellen en aanbieden. De 
vervoersonderneming streeft daarbij naar een optimale en maximale benutting van de 
bruikbare vervoerscapaciteit. De wijze waarop vervoerscapaciteit wordt aangeboden 
(vast, niet-vast, onderbreekbaar, backhaul, seizoen-, week- en dagcapaciteit), de 
toegang tot opslagcapaciteit voor seizoen en/of korte termijn flexibiliteit en het 
gehanteerde balanceringsregime bepalen niet enkel de netbelasting maar tevens de 
grootte van de piekbelasting binnen de dag (§3.3). De bevrachter zal zijn 
vervoersportefeuille op zijn beurt beheren in functie van de hem aangeboden diensten en 
de daarvoor aangerekende tarieven. De tarieven bepalen in grote mate hoe het 
vervoersnet wordt gebruikt en belast. 

r B.5/1 : Factoren voor systeemintegriteit 

commercieel beleid 

netbelasting 

informatie 

Operational 
Balancing Agreement 

bijstandscontracten 

netbalancering 

 
systeemintegriteit 

 
(LINEPACK) 

spotmarkt 
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meetsystemen 

operationele 
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Een doordacht gevoerd commercieel beleid maakt 
fysieke investeringen het aanbod van vervoerscapaci

het mogelijk om anders dan door 
teit te verhogen : de bruikbare 

vervoerscapaciteit zal beter worden benut en tevens wordt de handhaving van de 

op een secundaire markt maakt dat de vervoersonderneming 
beter kan inspelen op de behoeften 

B. N

Z  
belast,
een be
oog w apaciteit 
effectie
be c
linepac
hoevee
dan af
wordt 
linepac
balanceringsperiode 

) 

Informatieverstrekking is de onmisbare schakel voor een efficiënte benutting van de 

o’s op onderbreking voldoende correct in te schatten en zal 
zodoende de aanwending van onderbreekbare en backhaul-capaciteit bevorderen en de 

D. MEETSYSTEMEN 

et-continu 
bemeten afnemers (profielklanten op het distributienet) rekening worden gehouden met 
bijkomende tijdelijke, maar mogelijk aanzienlijke onevenwichten. 

systeemintegriteit vergemakkelijkt. 

Het bestaan van een automatisch reserveringssysteem, informatieplicht ten behoeve van 
de bevrachters, transparante toewijzingsregels en de mogelijkheid om capaciteit te 
kopen en/of te verkopen 

van de verschillende bevrachters. 

ETBELASTING EN BALANCERINGSSYSTEEM 

owel de omvang van als de wijze waarop het vervoersnet door de bevrachter wordt 
 de hoeveelheid te vervoeren aardgas en de keuze van de ingangspunten, spelen 
langrijke rol in de handhaving van de systeemintegriteit. Hierbij mag niet uit het 
orden verloren dat naarmate er meer of minder van de beschikbare c
f gebruikt wordt en het vervoersnet dus meer of minder belast wordt door de 

vra hters, er minder of meer linepack ter beschikking zal zijn. Het gebruik van 
k als flexibiliteitinstrument heeft zijn beperkingen en dit zowel in tijd als in 
lheid. Wanneer in het totaal meer aardgas aan het vervoersnet wordt geleverd 

genomen, neemt de hoeveelheid linepack toe. Wanneer er in totaal meer aardgas 
onttrokken dan geleverd, neemt de hoeveelheid linepack af. Het gebruik van 
k als buffer voor het opvangen van netonevenwichten binnen de 

is uiteraard beperkt. Deze buffer hangt namelijk af van de 
technische kenmerken van het vervoersnet (druk, diameter en lengte van het 
leidingennet) en van de belasting van het vervoersnet. Het ligt dan ook voor de hand dat 
de belangrijkste vervoersleidingen (grote diameter en lengte, hoge operationele druk
inzake linepack een voorname rol spelen.  

C. INFORMATIE 

bruikbare vervoerscapaciteit en de beschikbare flexibiliteitdiensten. Inzicht in de 
gereserveerde capaciteit en de benutting ervan in het verleden maakt het de 
netgebruiker mogelijk de risic

werking van de secundaire markt stimuleren. Op basis van degelijke informatie kunnen 
de netgebruikers een goede afweging maken over de wenselijkheid van het afsluiten van 
korte of lange termijncontracten. De informatie dient minstens gespecificeerd te worden 
per dag en informatie die van belang is voor de balancering dient te worden 
gespecificeerd per uur. Inzicht in het individuele en gezamenlijke afnamepatroon stelt de 
netgebruiker in staat om efficiënter gebruik te maken van de aangeboden 
flexibiliteitdiensten. Op deze wijze draagt een goede informatieverstrekking bij tot de 
handhaving van de systeemintegriteit door de vervoersonderneming. 

De nauwkeurigheid, de frequentie en de snelheid waarmee meetgegevens kunnen 
worden geregistreerd en doorgestuurd naar de vervoersonderneming en de 
netgebruikers heeft een grote invloed op de informatiedoorstroming en is dus zowel 
rechtstreeks als onrechtstreeks van belang voor de vervoersonderneming voor wat 
betreft de handhaving van de systeemintegriteit. Correcte meetgegevens zijn uiteraard 
belangrijk voor wat betreft de balancering van het vervoersnet. Meetverschillen (verschil 
tussen gemeten en gevalideerde gegevens) worden in eerste instantie gecompenseerd 
door de aanwending van linepack. Bovendien moet er voor wat betreft ni
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E. OPERATIONAL BALANCING AGREEMENT (OBA) 

In het ka a in e e d o d i k n n
bu v rs rn ge on w n en v ill  

e ak t r r n at ce  
voor de netgebruikers bij de ingangs s D d
onevenwichten worde e v  i
linepack in de aangrenzende vervoe lijke onevenwichten 

vervoersondernemingen van naburige 

 dat de vervoersonderneming in het kader van de handhaving 
t aardgas kan aankopen en verkopen. De mate waarin dit 

H. ONDERBREKINGSOVEREENKOMSTEN 

n afsluiten, waarbij op vraag van de vervoersonderneming 
de bevrachter zijn afname tijdelijk stop zet zonder de invoer van aardgas op de 

oersonderneming kan, naast andere bovenvermelde mogelijkheden en middelen, 
in het kader van de handhaving van de systeemintegriteit, voor het beheer van haar 

de en van 
resterende onevenwichten buiten de balanceringsperiode, het beheer van haar 

en en r r  de op n e
. rt ka e rv n em v er c  

it rv . M n ee  N lu a  u dc ite  
opslagvolume gereserveerd op de LNG-terminal (1
uitzendcapaciteit op de pi n i t n 1 m h
uitzen eit en opslagvolume te .m³(n)). 

                                                

der v n de terop rabilit it zal e verv erson ernem ng ak oorde  sluite  met 
de n
vervoersnetten te beheren. 

a rige ervoe onde emin n om de even ichte tuss  de ersch ende
Dit v rgem kelijk onde ande e de omin iepro dure

punten van het vervoer net. e tij elijke 
n in e rste instantie opgev  

rsnetten. De mate waarin derge
angen door middel an de besch kbare 

 
worden toegelaten en de wijze waarop deze worden beheerd, zijn van belang in het 
kader van de handhaving van de systeemintegriteit van het vervoersnet. 

F. BIJSTANDSCONTRACTEN 

De vervoersonderneming kan met de 
vervoersnetten permanente bijstandscontracten afsluiten.  

G. DE SPOTMARKT VOOR AARDGAS 

De gedragscode staat toe
van de systeemintegritei
mogelijk is wordt in grote mate bepaald door de liquiditeit van de aardgasmarkt (o.a. de 
beschikbaarheid van aardgas op de hub van Zeebrugge, bijlage B.11.G). 

De vervoersonderneming kan met een aantal netgebruikers 
onderbrekingsovereenkomste

ingangspunten te onderbreken. Dergelijke overeenkomsten worden bij voorkeur 
afgesloten met grote afnemers die gemakkelijk kunnen overschakelen op een 
alternatieve brandstof (§3.5) of afnemers die hun productieproces tijdelijk kunnen en 
willen onderbreken. De betrokken afnemers zijn bij voorkeur ver gesitueerd van de 
ingangs- en/of congestiepunten van het vervoersnet. Deze optie om 
onderbrekingsovereenkomsten af te sluiten kan enkel als een overgangsmaatregel 
worden ingeroepen in afwachting van een meer liquide en doorzichtige aardgasmarkt. 

I. OPERATIONELE RESERVE 

De verv

linepack, de opvang van de onevenwichten gedurende de balanceringsperio

netverliezen  eig  ene gievoo ziening, beroep doen op eratio ele r serve 
(§5.5) Daa oe n d  ve oerso dern ing zelf ervo scapa iteit en/of
opslagcapacite  rese eren ome teel h ft de .V. F xys d artoe itzen

3
apac it en

50 k.m³(n)/h6  ; 3,6 M.m³(n)), 
ekbes oeiing nstalla ie va  Dudzele ( 00 k. ³(n)/ ) en 

dcapacit  Loenhout (50 k.m³(n)/h ; 20 M

 
63 Wordt uitgebreid tot 300 k.m³(n)/h vanaf 2007. 
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BBIIJJLLAAGGEE  BB..66  ::  OOPPEENNBBAARREE  DDIIEENNSSTTVVEERRPPLLIICCHHTTIINNGGEENN  ––  RREEGGEELLGGEEVVIINNGG  --  §§22..22  

Artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 maart 1966 werd opgeheven door het 
koninklijk besluit van 23 oktober 2002 betreffende de openbare dienstverplichtingen in 
de aardgasmarkt (hierna : het koninklijk besluit van 23 oktober 2002). Voormeld 
artikel 10 luidde als volgt : 

“Onverminderd de toepassing van artikel 17, derde lid, 5°, van de wet van 
12 april 1965, moet de gaslevering ononderbroken geschieden, tenzij een 

De verplichting inzake continue aardgaslevering wordt nu niet langer opgelegd aan de 

ringen te verzekeren aan de distributieonderneming [voor zover deze 

iet om de aardgasbevoorrading van zijn afnemers te verzekeren, 
overeenkomstig de met zijn afnemers en/of nog af te sluiten contracten, en om de 

 aanmerking komende afnemers bevestigt artikel 6 van het 
koninklijk besluit van 23 oktober 2002 de reeds bestaande situatie in de zin dat de 

De leemte in de reglementering bestaat erin dat de doelstelling van continuïteit van 

Op regionaal niveau zijn nd uit

- Besluit van de Vlaamse regering va n et betrekking tot de sociale 
n de

ta d 11 august 03

t besl t betreft ui tend de openba  

elektriciteitsmarkt (Belgisch Staatsblad, 15 maart 2004). 

Artikel 2 van voormeld besluit bepaalt het volgende : “De leverancier koopt de 
nodige hoeveelheid gas die overeenstemt met het verbruik van zijn eindafnemers, 

buitengewone omstandigheid of een oorzaak onafhankelijk van de wil van de 
vergunninghouder een onderbreking veroorzaakt of noodzakelijk maakt.” 

houder van een vervoersvergunning, maar logischerwijze aan de leveringsonderneming. 

Zo legt artikel 6 van het koninklijk besluit van 23 oktober 2002 een verplichting van 
continue levering op aan de niet in aanmerking komende afnemers : 

“De houder van een leveringsvergunning is verplicht om de continuïteit van de 
aardgasleve
niet in aanmerking komt] en aan de niet in aanmerking komende afnemer 
overeenkomstig het contract afgesloten respectievelijk met bovenvermelde 
belanghebbenden”. 

Dit artikel kan parallel gelezen worden met artikel 3, derde lid van het koninklijk besluit 
van 12 juni 2001 betreffende de algemene voorwaarden voor de levering van aardgas en 
de toekenningvoorwaarden van de leveringsvergunningen voor aardgas, dat het volgende 
stelt : 

“De aanvrager van een leveringsvergunning beschikt over voldoende 
aardgasvolumes, voldoende vervoerscapaciteit en capaciteit aan maximum 
uurdeb

naleving van de openbare dienstverplichtingen te verzekeren.” 

Wat betreft de niet in

continuïteit van levering moet worden verzekerd conform het contract en dat niet in 
aanmerking komende afnemers niet vrij hun contract kunnen onderhandelen, maar 
vallen onder het toepassingsgebied van de akkoorden in het verleden gesloten binnen 
het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas. 

levering nog steeds niet is geoperationaliseerd in de regelgeving. 

er volge e besl en : 

n 20 ju i 2003 m
openbare dienstverplichtingen i  vrijgemaakte aardgasmarkt (Belgisch 
S atsbla us 20 ). 

Di ui tslui re dienstverplichtingen met een sociaal
karakter. 

- Besluit van de Waalse regering van 4 december 2003 betreffende de openbare 
dienstverplichtingen op de gasmarkt en tot wijziging van het besluit van de Waalse 
Regering van 10 april 2003 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de 
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overeenkomstig de bepalingen van het technisch reglement bedoeld in artikel 14 
van het decreet [van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de 
gewestelijke gasmarkt]. 

rp van technisch reglement van 9 december 2003 dat door de CWaPE is 
verzonden naar de bevoegde minister, bevat echter geen aanwijzing over de 
Het ontwe

definitie van ‘nodige’ aardgashoeveelheden. 
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BBIIJJLLAAGGEE  BB..77  ::  AAAARRDDGGAASSVVRRAAAAGG  PPEERR  SSEECCTTOORR  --  §§33..11 

A. HUISHOUDELIJKE SECTOR 

De evolutie van het aantal huishoudelijke aardgasklanten wordt gesimuleerd op basis van 
drie beslissingsniveaus :  

(a) netpenetratie van de distributie : het aandeel ontsloten gezinnen ten opzichte van 
het totaal aantal gezinnen. Dit is een exogeen gegeven gebaseerd op verwachte 

uw van gezinnen naast het distributienet ; 

igas en een studie inzake de 
intercommunales (CR  van schattingen op basis 
van statistieken vana

De belangrijkste hyp che bevolking groeit gemiddeld 
met 0,2% en de g r (NIS, 2003). Het reële 
inkomen stijgt tot 2006 met 1,7%, daarna
(gegevens van het latieve aardgasprijs blijft constant 
(consumentenprijs volgt de aardolieprijs) waardoor keuzegedrag vooral bepaald wordt 

gelgeving die in het 
voordeel zijn van aa rschillen van provincie 
tot provincie. Vereenvoudi et potentieel aantal 
aar a lante  die v

Eens aangesloten word
de bu entemperatu ilt tussen de 
verschillende typen van aansluiting (enkel koken en warm waterbereiding of tevens 

erwarming), ardgas 
verbruiken, die over s en nieuwe gezinnen) en er wordt rekening 
gehouden met geog ieuw 
aardgastoestel wordt aangekocht is dit een h  
zijn genormaliseerd heden op basis van een gemiddeld aantal 
graaddagen van 2.45 1. 

                                                

uitbreidingen van het distributienet ; 

(b) aansluitingsgraad : aantal aangesloten gezinnen ten opzichte van het aantal 
ontsloten gezinnen. Deze penetratiegraad wordt gesimuleerd op basis van het 
keuzeproces bij renovatie (afschrijving bestaande verwarmingsketel op een 
andere brandstof) en nieuwbo

(c) verwarmingsgraad : aantal gezinnen die verwarmen op aardgas ten opzichte van 
het aantal aangesloten gezinnen. Deze penetratiegraad wordt gesimuleerd op 
basis van een keuzeproces bij de aansluiting en bij gezinnen die nog enkel 
aardgas verbruiken voor andere toepassingen zoals koken en warm 
waterbereiding. [1- (c)] is de aansluitingsgraad voor enkel koken en bereiding van 
warm water. Na afschrijving van de bestaande verwarmingstoestellen kan de 
aansluiting van deze huishoudens worden uitgebreid voor ruimteverwarming. 

In het diagnosescenario wordt aangenomen dat er geen conversies zijn tussen H-gas en 
L-gas in de huidige irrigatiegebieden en dat vanuit het huidige weefsel wordt uitgebreid. 

De verbruiken voor twee type aansluitingen worden gesimuleerd : enkel voor koken en 
warm waterbereiding en aansluitingen voor tevens ruimteverwarming. Hierbij wordt 
tevens een onderscheid gemaakt tussen (i) gezinnen die reeds aardgas verbruiken, 
(ii) gezinnen die overstappen naar aardgas en (iii) nieuwe gezinnen. 

Het model is gekalibreerd op basis van gegevens van F
EG 2001b) en er wordt gebruik gemaakt
f 1990. 

othesen zijn de volgende. De Belgis
ezinsgrootte neemt af met 0,8% per jaa

 met 1,9% tot 2010 en met 1,8% tot 2014 
 Federaal Planbureau). De re

door comfortaspecten, huidige en te verwachten energie- en milieure
rdgas64. De gesimuleerde penetratiegraden ve

gend bepaalt (a) x (b) x (c) h
dg sk n erwarmen op aardgas. 

t het specifieke aardgasverbruik van het gezin vooral bepaald door 
it ur. Het gemiddelde specifieke verbruik versch

ruimtev verschillende typen van gezinnen (gezinnen die reeds a
stappen naar aardga
rafische verschillen in specifiek aardgasverbruik. Telkens een n

oog rendementstoestel. De vraagevoluties
voor weersomstandig
8. De vooruitzichten worden weergegeven in tabel B.7/

 
64 Tijdreeksanalyses geven aan dat de prijs van aardgas geen significante verklarende factor is voor het 
groeiend aantal gezinnen die aardgas verbruiken. Gezinnen verdisconteren de toekomst met een sterke 
voorkeur voor aardgas omwille van comfort en huidige en te verwachten milieu-en energieregelgeving (ook 
indirect via bijvoorbeeld periodieke controle van stookolietanks). Er wordt ook ingespeeld op lokale 
promotiecampagnes voor aansluitingen op aardgas en de ingesteldheid van installateurs is een actieve factor. 
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Tabel B.7/1 : Vooruit udelijke aardgasvraag tot 2014 (t°norm) 

G.m³(n) 

zichten van de huisho

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
H-gas  2,24 2,45 2,63 2,68 2,72 2,77 2,82 2,86 2,91 2,50 2,54 2,59 
L-gas 2,29 2,47 

56,17 57,07 57,97 58,88 59,80 60,73 61,67 

2,51 2,54 2,58 2,62 2,65 2,69 2,73 2,77 2,81 2,85 
5,01 5,08 5,17 5,25 5,33 5,41 5,50 5,59 5,67 5,76 totaal 4,53 4,92 

TWh 48,41 52,66 53,53 54,40 55,28 
index  100 101,6 103,3 105,0 106,7 108,4 110,1 111,8 113,6 115,3 117,1 

  gemiddelde jaarlijkse groei van 1,59% 

Op basis van het diagnosescenario en het gebruikte model stijgt de huishoudelijke 
 dit 

onder temperatuur genormaliseerde omstandigheden. Onderliggend stijgt het 
e a e  .0  2 o 1

4 ( dd  v 85 r . 

In de H-gasmarkt stijgt de vraag na ar 2, .m 4  
2, in 4  g 1 .  e
aardgas va  2,47 G.m³(n) in 2004 to ijging van 15,4%. 

eft met de huishoudelijke sector gemeen dat ze beleverd wordt via 
het distributienet en dat het leeuwendeel van het aardgasverbruik bestemd is voor 

e 
intercommunales (CREG 2001b) en er wordt gebruik gemaakt van schattingen op basis 
van statistieken vanaf 1990. 

De economische groei en een voorkeurstrend voor aardgas (mede onder invloed van 
energie- en milieuregulering) zijn bepalend voor de simulatie van de tertiaire vraag naar 
aardgas. De economische groei van de sector situeert zich op 2,3% tot 2010 om dan 
terug te vallen op het niveau van 2,0 % per jaar (gegevens van het Federaal 
Planbureau). Inzake de netpenetratie wordt dezelfde methode als voor de huishoudens 
gebruikt. Er wordt rekening gehouden met verschillen in gemiddeld specifiek verbruik 
voor de tertiaire sector per provincie, hetgeen sterk bepaald wordt door verschillen in de 
samenstelling van de tertiaire sector. Ook voor deze sector geldt dat bij vervanging van 
aardgastoestellen gekozen wordt voor toestellen met een hoog rendement. De 
vraagevoluties zijn genormaliseerd op basis van een gemiddeld aantal graaddagen van 
2.458. 

Tabel B.7/2 : Vooruitzichten van de tertiaire aardgasvraag tot 2014 (t°norm) 

G.m³(n) 

aardgasvraag in België met gemiddeld 1,59% per jaar over de periode 2004-2014 en

gesimul erde aantal huishoudelijke aardg sklant n van 2.606 69 in 004 t t 3.13 .247 
in 201 gemi elde an 1, % pe  jaar)

ar a dgas van 45 G ³(n) in 200  tot
91 G.m³ ) (n  201  ; een stijgin  van 8,8%  In de L-gasmarkt stijgt d  vraag naar 

n t 2,85 G.m³(n) in 2014 ; een st

B. TERTIAIRE SECTOR 

De tertiaire sector he

ruimteverwarming. 

Het model is gekalibreerd op basis van gegevens van Figas en een studie inzake d

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
H-gas  0,97 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14 1,16 1,17 1,19 1,21 1,23 
L-gas 1,18 1,27 1,30 1,32 1,34 1,36 1,39 1,41 1,44 1,46 1,48 1,50 

totaal 2,15 2,31 2,36 2,40 2,44 2,48 2,53 2,57 2,61 2,65 2,69 2,73 
TWh 22,80 24,56 24,99 25,42 25,87 26,32 26,78 27,24 27,65 28,06 28,48 28,90 

index  100 101,7 103,5 105,3 107,1 109,0 110,9 112,6 114,2 115,9 117,7 
  gemiddelde jaarlijkse groei van 1,64% 

Op basis van het diagnosescenario en het gebruikte model stijgt de tertiaire 
aardgasvraag in België met gemiddeld 1,64% per jaar over de periode 2004-2014 en dit 
onder temperatuur genormaliseerde omstandigheden. 

In de H-gasmarkt stijgt de vraag naar aardgas van 1,04 G.m³(n) in 2004 tot 
1,23 G.m³(n) in 2014 ; een stijging van 18,3%. In de L-gasmarkt stijgt de vraag naar 
aardgas van 1,27 G.m³(n) in 2004 tot 1,50 G.m³(n) in 2014 ; een stijging van 18,1%. 
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C. INDUSTRIE 

Rekening houdend met de sterke verschillen in de energie-intensiteit tussen de 
industrietakken, de sterke verschillen in economische groeiverwachtingen en de sterke 

houdende mineralen, non ferro, metaalwerken, 
andere) met een opsplitsing voor de chemie in energetisch en niet-energetisch 
ardgasverb b b r ie van ku es

Er wordt een e d a s  tr everd via is ie
19% van n r eeks via het vervoersnet (81% van de vraag 

In nos nar ord ng men t er geen conversies zijn tussen H s e
L-gas in de huidige irrigatiegebieden, dat er
et dist ersch gen ijn

 i  V end di e industrieel weefsel ordt 
str rb

staalindustrie). 

De aa vr v a r p  ) igen e  ei
erbruik v m nomen in de indu riële aa gasv  WKK in 

r van een derde (elektriciteitsonderneming) is opgenomen in de sector van de 
its t  s s   ich o d j 

overstap van een industrie van eigen stoomproductie (bi
ketel)
oorspr lijk rd aa r t i g eng j u D

gie-bo uiv tigt ei van de aardgasvraag voor de 
n e  s  l t du m o

im deze verschuiving een aardgasbesparing gezien de winst aan energie-
efficië

et model sis gev ns va gas, maar maakt vooral gebruik 
ven k b  e e str o  

aardgas (CREG 2001c). 

De economische groeiverwachtingen en de energie-intensiteit nd t n
elangrijks de tzichten va  de industriële aardgasvraag. De 

elatieve aardgasprijs wordt verondersteld constant te blijven. De groei van de 
ische iv  is af ig  al bureau en wordt 

weergegeven in tabel B.7/3. 

Tabel B.7/3 : E o e e t  per indu k t 14

verschillen in het industrieel weefsel over de provincies, wordt de industriële 
aardgasvraag gemodelleerd voor negen industrietakken (ijzer en staal, chemie, voeding, 
textiel, hout en papier, niet-metaal

a ruik ( ijvoor eeld voor de p oduct nstm t). 

ond rschei gema kt tus en de indus ie bel het d tribut net 
(  de vraag in 2004) e echtstr
in 2004). 

 het diag esce io w t aa eno  da -ga n 
 geen conve

 en dat
rsie is tussen aansluitingen aa

 v
n 
et h

la
ributienet en het vervoersn

ndustriële activiteiten.
etw

ertre
erk
kk

 er geen uivin  z  over h
nd qua

de indu
 van het hui g w

ie bijgevolg uitgebreid of afgebouwd (bijvoo eeld voor de ijzer- en 

rdgas aag oor w rmtek achtko peling (WKK  in e  beh er en voor gen 
v an elektriciteit en stoo is opge st rd raag.
behee
elektricite produc ie. De aardga balan  wordt hier in evenw t geh uden oor bi een 

jvoorbeeld met een klassieke 
 naar de aankoop van stoom van 

 warm
een WKK in beheer van een derde, de

e in m
 

eze onke e aa gasvr g voo nderin  te br en bi de ind strie. 
ener
industrie e

ekhoudkundige versch ing ma  dus de gro
 verst rkt de aardga vraag voor e ektrici eitspro ctie (en stoo ). Gl baal 

pliceert 
ntie. 

H  is gekalibreerd op ba  van ge e n Fi
van gege s ver regen ij een marktonderzo k ond r indu iële gr otverbruikers van 

per i ustrie ak zij  de 
b te hypothesen voor voorui n
reële r
econom  act iteiten komst  van het Federa Plan

con misch groeiv rwach ingen strieta ot 20  

 ijzer  
en  

staal 

chemie voeding textiel hout  
en 

papier 

niet- non 
ferro metaal 

houdende 
mineralen 

metaalwerken andere 

’04-‘05 -  0,3% 2,0%0,8% 4,0% 1,9% 0,6% 1,9%   2,3% 2,2% 
’05-‘10 -0 2,1% 1,7% 3,1% 2,5% ,4% 

0-‘14 -1,0% 2,2% 1,8% 0,3% 1,8% 1,6% 2,0% 2,4% 2,1% 
,9% 3,6% 2,1% 0,5%  2

’1

Bron : Federaal Planbureau 

Deze vooruitzichten van de industriële activiteiten zijn coherent met een 
groeiverwachting van het BBP met 2,2% tot 2010 die vervolgens terugvalt tot 1,9% tot 
2014. De groeiverwachtingen van het Federaal Planbureau geven dus aan dat de 
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economie z r  n  v g n (2 0, 0
0,9%) . 

T  g t e oorui cht  total  in ël
aardg ag

abel B.7/  de riële ardga vraag ot 2014

G.

ich he
65

neemt a drie jaren an laa conju ctuur 001 : 6%, 2 02 : 0,7%, 
2003 : 

abel B.7/4
asvra

eef
. 

en overzicht van de v tzi en van de e dustri e 

T 4 : Vooruitzichten van  indust  a s  t  

m³(n) 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
H-gas 8 4 4     5,92 6,01 6,11 6,21  5,1 5,1 5,2 5,35 5,47 5,58 5,70 5,82 
L-gas 6 6 9     1,41 1,44 1,47 

totaal 6, 7 6,87 7,02 7,18 7,31 7,42 7,55 7,68 
70 77,51 79,23 80,99 82,33 3,70 5,10 

1,0 1,1  1,1 1,22 1,25 1,29 1,32 1,36 1,39 
24 6,30 6,43 6,5
,58 71,14 72,56 74,20 75,84 

6,72 
TWh 8 8 86,52 

index 
 

 0 ,0 3 6    11 11 11 12
 id aa gr  1,9

10 102 104, 106,
gem

109,0
delde j

111,4
rlijkse 

113,8
oei van

5,7 
8% 

7,7 9,6 1,6 

Op basis van het diagnosescenario en het gebruikte mode

ga kt t vr n aa  5,1 ³ in  
6,21 n) 014 en ing n 1 . In de L smark tijgt  vra naa
aardg n 1 G ) i 4 tot 1,4 ³  ; ee gi n

B.7/1 geeft de  erschil de industriet ken in het totaal 
a u 2 emie is de meest aardgas-intensieve 

industrietak en kent de ho e tri gro rw ngen et ee n 
chemi et s aa sv ik a , 1,2 e c 4,

et-energeti

1 : del an nd le g ag  de tr ke 20

l stijgt de industriële 
. aardgasvraag in België gemiddeld met 1,98% per jaar over de periode 2004-2014

In de H-
G.m³(

smar  stijg de aag aar rdgas van 4 G.m (n)  2004 tot 
in 2  ; e stijg  va 9,1% -ga t s  de ag r 

as va ,16 .m³(n n 200 7 G.m (n) in 2014 n stij ng va  26,7%. 

Figuur aandelen weer van de v len ak
industrieel aardg sverbr ik in 014. De ch

ogst indus ële eive achti . H aand l va de 
e in h indu triële rdga erbru  bedr agt 45 4% (3 % en rgetis h + 1 2% 

ni sch) in 2014. 

Figuur B.7/  Ver ing v de i ustrië  aard asvra  over  indus ietak n in 14 

chemie
31,2%

andere
26,5%

niet energetisch
14,2%

non ferro 
2,8%

textiel
0,9%

niet-metaal 
mineralen

8,0%

metaalwerken
2,3%

hout en papier
1,6%

voeding
3,5%

ijzer en staal
9,0%

 

D. ELEKTRICITEITSPRODUCTIE 

De vraag naar aardgas voor elektriciteitsproductie is afgeleid van (i) de groei van de 
Belgische elektriciteitsvraag, (ii) het aandeel van de elektriciteitsvraag geproduceerd in 
België via aardgas en (iii) de samenstelling van het huidige en te verwachten 
productiepark op aardgas.  

                                                 
65 De opname van deze optimistische groeicijfers in het diagnosescenario wordt mede verantwoord vanuit de 
optiek van bevoorradingszekerheid.  
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Het scenario voor de elektriciteitsproductie vertrekt van de karakter
scenario ‘ scenario B1’ van De gekozen e

istieken van het 
het Indicatief Programma (CREG 2002). voluties 

zijn de volgende : 

mende productie-eenheden zijn ofwel op basis van hernieuwbare 
energie (949 MWe : 314 MWe onshore wind, 500 MWe offshore wind, 115 MWe 

- 
960 MWe open cyclus aardgasturbines en 

H  
‘business a ual’ van het Indicatief Programma met dit verschil dat het een variant 

 invoer van elektriciteit. De invoer omvat enkel de elektriciteit dat 
or de kerncentrales van Chooz en Tricastin in Frankrijk waarin een 

Belgi
va  E
een n

Di n variant is waarbij 
Belgi
h b
de opti ndicatief plan om voldoende vervoerscapaciteit te garanderen voor 

de huidige productie-eenheden 
66. De WKK, niet 

in beheer van de industrie, worden opgenomen in deze inventaris. De locatie van de 
productie-eenheid, L-gas of H-gas en belevering via het distributienet of vervoersnet zijn 
tevens van belang voor het model.  

Vervolgens wordt het verwachte bijkomende geïnstalleerde vermogen volgens het 
Indicatief Programma gekarakteriseerd. Er wordt aangenomen dat alle nieuwe eenheden 
worden bevoorraad met H-gas. De hypothese betekent wel dat er geanticipeerd wordt op 
een verdere bevoorrading van Limburg en Antwerpen in H-gas67. Het Indicatief 
Programma heeft de sites voor de nieuwe eenheden in België niet gedefinieerd omdat de 
keuze van de lokatie bepaald wordt door de investeringsbeslissingen van de producenten. 
Voor het indicatief plan is evenwel een lokalisering van de toekomstige aardgasvraag 
nodig omdat dit bepalend is voor de nodige ververvoerscapaciteiten. In dit indicatief plan 
wordt de lokalisatie van nieuwe eenheden uitgevoerd op basis van signalen uit de markt 
(potentieel van WKK in Limburg), het ontwikkelingsplan van Elia (Elia 2003) 
(beschikbaarheid van hoogspanningsleidingen) en de reeds bestaande en geplande 
beschikbaarheid van vervoerscapaciteit voor aardgas. De nieuwe eenheden worden als 
volgt gespreid volgens type van centrale (gesloten cyclus gasturbines : CCGT ofwel 
STEG ; open cyclus gastturbines : OCGT ; warmtekrachtkoppeling : WKK) : 

CCGT-centrales : - 260 MWe te Kallo in 2004 ; 

- 400 MWe te BASF-Antwerpen in 2005 ; 

- de Belgische elektriciteitsvraag groeit met 1,9% per jaar tot 2014 ; 

- het aandeel van de Belgische elektriciteitsproductie op basis van aardgas groeit van 
32% in 2004 tot 42% in 2014 ; 

- invoer van elektriciteit uit het buitenland bedraagt 5 TWh per jaar ; 

- de nieuwe/bijko

biomassa en 20 MWe waterkracht) ofwel op basis van aardgas (3.770 MWe) ; 

het park van aardgascentrales wordt uitgebreid met 3.770 MWe : 2.100 MWe 
gesloten cyclus aardgasturbines (STEG), 
710 MWe warmtekrachtkoppeling (WKK) op aardgas. 

et scenario ‘scenario B1’ behoort tot de groep van scenario’s binnen de categorie 
s us

betreft met beperkte
geproduceerd wordt do

sche operator participaties heeft. Rekening houdend met de uitvoer van het aandeel 
n lectricité de France in de productie van de kerncentrale van Tihange, betekent dit 

etto-invoer uit Frankrijk van 5 TWh per jaar. 

t scenario wordt gekozen voor het indicatief plan omdat : i) het ee
ë maximaal instaat voor de eigen elektriciteitsproductie en ii) het niet nodig is om 

et estaande hoogspanningsnet uit te breiden bij deze variant. Deze variant sluit aan bij 
ek van het i

ieder realistisch toekomstscenario. 

Om de aardgasvraag te simuleren worden 
geïnventariseerd tezamen met de individuele technische karakteristieken

- 400 MWe te BASF-Antwerpen in 2008 ; 
                                                 
66 Vanwege een actualisatie kunnen er wijzigingen optreden ten opzichte van het Indicatief Programma. 
67 Deze hypothese volgt uit de technische voorkeur voor H-gas voor turbines, de problematiek inzake 
mededinging in het L-gasgebied, de H-gasleiding van Obbicht naar Lommel, de geplande ontsluiting van 
Loenhout en Antwerpen en de verzadiging van de twee ingangspunten voor L-gas (Poppel en Zandvliet L-gas ). 
Deze discussie komt aan bod in de volgende hoofdstukken.  
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- 340 MWe in Limburg vanaf 2008 ; 

- 350 MWe in Henegouwen vanaf 2009 ; 

- 350 MWe in Luik vanaf 2010. 

OCGT-centrales : - provincie Antwerpen : 260 MWe vanaf 2005 ; 

00 MWe vanaf 2008. 

WKK : - provincie Antwerpen : 40 MWe vanaf 2004 en groeiend tot  
  220 MWe in 2014 ; 

- provincie Henegouwen : 20 MWe vanaf 2004 en groeiend tot  
  140  MWe in 2014 ; 

- provincie Luik : 20 MWe vanaf 2004 en groeiend tot  
  110 MWe in 2014 ; 

- provincie Limburg : 20 MWe vanaf 2004 en groeiend tot  
  120 MWe in 2014 ; 

- provincie Oost-Vlaanderen : 20 MWe vanaf 2004 en groeiend tot     
                                120 MWe in 2014. 

Op basis van het productiepark wordt de vraag naar aardgas gesimuleerd voor de 
opwekking van de voorziene elektriciteitsproductie. 

Tabel B.7/5 : Vooruitzichten van de aardgasvraag voor elektriciteitproductie tot 2014 

G.m³(n) 

- provincie Limburg : 200 MWe vanaf 2005 ; 

   - provincie Luik : 200 MWe vanaf 2007 ; 

- provincie Henegouwen : 200 MWe vanaf 2008 ; 

   - provincie Oost-Vlaanderen : 1

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
H-gas  3,28 4,26 4,58 4,83 5,73 5,88 6,08 6,33 6,61 6,90 7,21 7,51 
L-gas 0,32 0,33 0,32 0,34 0,40 0,36 0,35 0,35 0,36 0,37 0,38 0,40 

totaal 3,59 4,59 4,90 5,17 6,13 6,24 6,43 6,68 6,97 7,27 7,59 7,91 
TWh 41,20 52,90 56,50 59,58 70,64 72,08 74,30 77,12 80,53 84,03 87,71 91,35 

index  100 106,8 112,6 133,5 136,3 140,4 145,8 152,2 158,8 165,8 172,7 
  gemiddelde jaarlijkse groei van 5,61% 

Op basis van het diagnosescenario en het gebruikte model stijgt de aardgasvraag voor 
elektriciteitsproductie (en stoom) in België gemiddeld met 5,61% per jaar over de 
periode 2004-2014. 

In de H-gasmarkt stijgt de vraag naar aardgas van 4,26 G.m³(n) in 2004 tot 
7,51 G.m³(n) in 2014 ; een stijging van 76,3%. In de L-gasmarkt stijgt de vraag naar 
aardgas van 0,33 G.m³(n) in 2004 tot 0,40 G.m³(n) in 2014 ; een stijging van 21,2%. 
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BBIIJJLLAAGGEE  BB..88  ::  VVOOOORRUUIITTZZIICCHHTTEENN  VVAANN  DDEE  AAAARRDDGGAASSVVRRAAAAGG  PPEERR  PPRROOVVIINNCCIIEE//GGEEWWEESSTT  --  

§§33..22  

Tabel B.8/1 : Vooruitzichten van de aardgasvraag per provincie en per gewest volgens 
het diagnosescenario in GWh 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

België 201260 207580 213604 227630 232080 237367 243317 249384 255595 262015 268444

index 100 103.1 106.1 113.1 115.3 117.9 120.9 123.9 127.0 130.2 133.4

 gemiddelde groei per jaar 2.92%       
Brusselse  
Gewest 12243 12402 12583 12796 12943 13110 13280 13449 13623 13797 13976

 % aandeel
België 6.1 6.0 5.9 5.6 5.6 5.5 5.5 5.4 5.3 5.3 5.2

index 100 101.3 102.8 104.5 105.7 107.1 108.5 109.8 111.3 112.7 114.2

 gemiddelde groei per jaar 1.33%       
Vlaamse 
Gewest 132082 137366 141646 151801 156549 157738 159752 163609 167742 171910 176234

 % aandeel
België 65.6 66.2 66.3 66.7 67.5 66.5 65.7 65.6 65.6 65.6 65.7

index 100 104.0 107.2 114.9 118.5 119.4 120.9 123.9 127.0 130.2 133.4

 gemiddelde groei per jaar 2.93%       
West-
Vlaanderen 16907 17008 17369 18293 18064 18161 18306 18635 18985 19340 19743

 % aandeel
België 8.4 8.2 8.1 8.0 7.8 7.7 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4

index 100 100.6 102.7 108.2 106.8 107.4 108.3 110.2 112.3 114.4 116.8

 gemiddelde groei per jaar 1.56%       
Oost-
Vlaanderen 34560 35241 36534 39453 39102 39663 40359 41569 42847 44133 45422

 % aandeel
België 17.2 17.0 17.1 17.3 16.8 16.7 16.6 16.7 16.8 16.8 16.9

 gemiddelde groei per jaar 2.77%       

index 100 102.0 105.7 114.2 113.1 114.8 116.8 120.3 124.0 127.7 131.4

Antwerpen 46675 50679 52336 56257 59043 59323 60099 61440 62889 64354 65907
 % aandee

België 23.2 24.4 24.5 2 24.6 24.6 24.6

index 100 8. 12 2 2

 gemiddelde groei per jaar 3.51    

l
4.7 25.4 25.0 24.7 24.6

10 6 1 .1 1 0.5 12 2 1

%    

6.5 1 7.1 28.8 131.6 134.7 137.9 141.

Vlaams-
Brabant 21558 21772 22352 23772 23466 23648 23900 24400 24929 25461 26062

 % aandeel
België 10.7 10.5 10.5 10.4 10.1 10.0 9.8 9.8 9.8 9.7 9.7

index 100 101.0 103.7 110.3 108.9 109.7 110.9 113.2 115.6 118.1 120.9

 gemiddelde groei per jaar 1.92%       

Limburg 12382 12666 13055 14026 16874 16943 17088 17565 18092 18622 19100
 % aandeel

België 6.2 6.1 6.1 6.2 7.3 7.1 7.0 7.0 7.1 7.1 7.1

154.3

 gemiddelde groei per jaar 4.43%       

index 100 102.3 105.4 113.3 136.3 136.8 138.0 141.9 146.1 150.4
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Vervolg 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Waalse 
Gewest 56934 57813 59375 63033 62588 66519 70285 72326 74230 76308 78234

 % aandeel
België 28.3 27.9 27.8 27.7 27.0 28.0 28.9 29.0 29.0 29.1 29.1

0 1 04 1 0 1 1 4

dde roe jaa 3.    

Index 1 0 10 .5 1 .3 1 0.7 1 9.9 1 6.8 23.4 127.0 130.4 134.0 137.

 gemi lde g i per r 23%    

Henegouwen 23843 24287 24861 26071 26032 29393 29718 30478 31153 31989 32640
 % aand e

België 11.8 11.7 11.6 1 12.2 12.2 12.2
e l

1.5 11.2 12.4 12.2 12.2

index 100 101.9 104.3 109.3 109.2 123.3 124.6 127.8 130.7 134.2 136.9

 gemiddelde groei per jaar 3.19%       
Waals-
Brabant 2679 2738 2803 2886 2934 2991 3049 3112 3176 3239 3305

 % aandeel
België 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2

index 100 102.2 104.6 107.7 109.5 111.7 113.8 116.2 118.6 120.9 123.4

lde groei per jaar 2.12%        gemidde

Namen 5098 5157 5317 5617 5635 5734 5848 5997 6152 6308 6478
 % aandeel

België 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

index 100 101.2 104.3 110.2 110.5 112.5 114.7 117.6 120.7 123.7 127.1

 gemiddelde groei per jaar 2.43%       

Luik 24395 24699 25422 27394 26932 27326 30571 31596 32560 33536 34521
 % aandeel

België 12.1 11.9 11.9 12.0 11.6 11.5 12.6 12.7 12.7 12.8 12.9

index 100 101.2 104.2 112.3 110.4 112.0 125.3 129.5 133.5 137.5 141.5

 gemiddelde groei per jaar 3.53%       

Luxemburg 920 931 972 1065 1055 1075 1099 1143 1189 1236 1290
 % aandeel

België 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

index 100 101.2 105.7 115.8 114.7 116.9 119.5 124.2 129.2 134.4 140.2

 gemiddelde groei per jaar 3.44%       

Bemerkingen : 

• genormaliseerd voor temperatuur 
• geen L-gas in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Luxemburg 
• geen H-gas in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 
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BBIIJJLLAAGGEE  BB..99  ::  GGEEVVOOEELLIIGGHHEEIIDD  VVAANN  DDEE  VVRRAAAAGGVVOOOORRUUIITTZZIICCHHTTEENN  --  §§33..22  

De gevoeligheid van het diagnosescenario voor de simulatie van de vooruitzichten van de 
jaarvraag wordt beoordeeld aan de hand van twee sensitiviteitsscenario’s die de grenzen 
weergeven waarbinnen afgeweken kan worden van het diagnosescenario indien bepaalde 

- 2,2% ; 

de winters zijn uitzonderlijk zacht 
(2000 graaddagen) (ca. 19% warmer dan een normaal jaar in termen van 

basishypothesen grondig afwijken. Hier wordt gekozen om per sector een dominante 
basishypothese vast te prikken op een redelijke maximum- en minimumwaarde : 

Maximum-scenario : 

- huishoudelijke en tertiaire sector : de winters zijn uitzonderlijk koud 
(3.030 graaddagen ; 1 kans op 95) (ca. 23% kouder dan een normaal jaar in 
termen van graaddagen) ; 

industrie : het BBP groeit met 4% per jaar in plaats van 

- elektriciteitsproductie : minimale elektriciteitsinvoer en maximale inzet van 
aardgas. 

Minimum-scenario : 

- huishoudelijke en tertiaire sector : 

graaddagen) ; 

- industrie : het BBP groeit met 1% in plaats van 2,2% per jaar ; 

- elektriciteitsproductie : maximale elektriciteitsinvoer en minimale inzet van 
aardgas. 

De resultaten van de twee sensitiviteitsscenario’s worden weergegeven in figuur B.9/1. 

Figuur B.9/1 : Gevoeligheid van het diagnosescenario 
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Bij het maximum-scenario liggen de vooruitzichten van de binnenlandse jaarvraag naar 
aardgas gemiddeld 11,5% hoger dan het diagnosescenario. Bij het minimum-scenario 
liggen de vooruitzichten gemiddeld 9,5% lager dan het diagnosescenario. De 
vooruitzichten van de jaarvraag naar aardgas zijn voor de huishoudens en tertiaire sector 
heel gevoelig voor de buitentemperatuur en de industriële aardgasvraag is vooral 
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gevoelig voor de economische activiteit. De elektriciteitsproductie tenslotte, gegeven de 
samenstelling van het productiepark, is heel gevoelig voor de volatiliteit van de relatieve 
aardgasprijs want prijsarbitrage is praktisch relatief eenvoudig maar wordt vooral 

r . a n w  n p i
k w a a  d w e
rege ing ng or

Deze gevoeligheid van de nationale aardgasvraag duidt aan dat er flexibiliteit wordt 

beperkt door milieuve eisten  Er k n eve wel orden aange omen dat rijsarb trage 
moeilij ordt naarm te a rdgas steeds r de primaire branmee stof ordt n de 
milieu lgev  stre er w dt. 

vereist van de bevoorradingsportefeuille, zowel naar boven als naar onder toe. Op zich is 
dit geen probleem, omdat aanbodflexibiliteit en marktopening hand in hand gaan. Deze 
gevoeligheid van de vraag is vooral een vraagstuk bij de bepaling van de 
debietcapaciteiten van het vervoersnetwerk (§3.3). 
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BBIIJJLLAAGGEE  BB..1100  ::  VVEERRVVOOEERRSSVVRRAAAAGG  PPEERR  SSEECCTTOORR  --  §§33..33  

A. HUISHOUDELIJKE SECTOR 

Als extreme omstandigheid wordt een dag genomen met 27,5 graaddagen. Dit is 
bijvoorbeeld de derde dag van drie opeenvolgende dagen met een gemiddelde 
buitentemperatuur van –11°C. Er wordt geraamd dat voor deze extreme koudedag 
(waarbij de warmtebuffer van de gebouwen is opgebruikt) de huishoudelijke 
verwarmingsketels op hun volledig vermogen draaien68. Nog kouder betekent dus een 
daling van de comforteisen binnenshuis. De kans dat zich een dergelijke dag voordoet, 
wordt op minder dan 1 keer op 20 jaar geschat. 

e piekdag. De piekuurvraag moet echter niet 
noodzakelijk voorvallen op de piekdag. De DEXC bepaalt dus de afnamecapaciteit bij de 

 piekkoude. De DENC wordt 
gelijk gesteld aan de gemiddelde uurvraag tijdens de piekdag en niet de piekuurvraag op 

s opgelegd 
dat de linepack en andere operationele middelen in staat moeten zijn om de dag- en 

Tabel B.10/1 geeft de evolutie weer van de DENC voor de huishoudelijke H-gasmarkt en 

k.m³(n)/h 

De gemiddelde minimale individuele DEXC wordt geschat op 30% hoger dan de 
gemiddelde uurvraag voor een extrem

individuele gezinnen.  

Er stelt zich geen synchronisatieprobleem van de individuele piekverbruiken omdat alle 
gezinnen op dezelfde dag geconfronteerd worden met deze

de piekdag omdat het vervoersnetwerk een leidingbuffer heeft (‘linepack’) en andere 
operationele middelen (§5.5). Aan de interne vervoersinfrastructuur wordt du

nachtbalancering van het huishoudelijk aardgasverbruik op te vangen, ook op een 
piekdag69. De DENC is dus de debietcapaciteit die noodzakelijk is op de ingangspunten 
van het vervoersnetwerk om de piekleveringen aan de huishoudens te kunnen 
waarborgen. 

L-gasmarkt die via deze methode wordt verkregen. 

Tabel B.10/1 : Vooruitzichten van de DENC voor de huishoudelijke aardgasvraag tot 2014 

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
H-gas  887 971 988 1006 1023 1041 1059 1078 1096 1115 1133 1153 
  gemiddelde jaarlijkse groei van 1,73% 
L-gas 905 978 992 1007 1021 1036 1051 1066 1081 1096 1111 1126 

  gemiddelde jaarlijkse groei van 1,42% 

Op basis van het diagnosescenario en het gebruikte model stijgt de DENC voor de 
huishoudelijke H-gasmarkt van 971 k.m³(n)/h in 2004 tot 1.153 k.m³(n)/h in 2014 ; een 
gemiddelde jaarlijkse groei van 1,73%. Voor de huishoudelijke L-gasmarkt wordt een 
groei van de DENC gesimuleerd van 978 k.m³(n)/h in 2004 tot 1.126 k.m³(n)/h 
in 2014 ; een gemiddelde jaarlijkse groei van 1,42%. 

B. TERTIAIRE SECTOR 

De bepaling van de DEXC en de DENC verloopt analoog zoals voor de huishoudens. 

                                                

De piekdag voor de tertiaire sector en de huishoudens is synchroon. 

 
68 Deze gegevens worden bevestigd door informatie van het Centre Scientifique et Technique de la 
Construction gevestigd te Limelette.  
69 Dit geldt ook voor de overige sectoren. Er wordt opgelegd dat de linepack het verschil tussen DENC en 
DEXC kan opvangen voor de gesynchroniseerde piekdag. De linepack moet dus toelaten flat te nomineren over 
de dag waardoor een dagbalancering volstaat.  

131/173 



Tabel B.10/2 geeft de evolutie weer van de DENC voor de tertiaire H-gasmarkt en  
L-gasmarkt die via deze methode wordt verkregen. 

Tabel B.10/2 : Vooruitzichten van de DENC voor de tertiaire aardgasvraag tot 2014 

k.m³(n)/h 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
H-gas  383 413 420 427 434 442 450 457 464 471 478 485 
  gemiddelde jaarlijkse groei van 1,62% 
L-gas 468 504 513 522 531 540 549 559 567 576 584 593 

  gemiddelde jaarlijkse groei van 1,64% 

Op basis van het diagnosescenario en het gebruikte model stijgt de DENC voor de 
tertiaire H-gasmarkt van 413 k.m³(n)/h in 2004 tot 485 k.m³(n)/h in 2014 ; een 

e geen specificatie van een extreme 
gesimuleerde debiet als referentie wordt gebruikt70. 

Voor de industrie wordt een synchronisatiemethode gevolgd die garanties inbouwt voor 

het industriële aardgasverbruik71. Om een zekere garantie in te 
bouwen voor bevoorradingszekerheid wordt aangenomen dat de piek van de industrie 

 koudedag72. Met andere woorden, er wordt gekozen 
voor een debietcapaciteit dat toelaat dat het piekverbruik van industrie ‘mag’ voorvallen 

gemiddelde jaarlijkse groei van 1,62%. Voor de tertiaire L-gasmarkt wordt een groei van 
de DENC gesimuleerd van 504 k.m³(n)/h in 2004 tot 593 k.m³(n)/h in 2014 ; een 
gemiddelde jaarlijkse groei van 1,64%. 

C. INDUSTRIE 

Zoals gesteld in §3.1 bestaat er voor de industri
omstandigheid waarvoor het 

bevoorradingszekerheid. 

Het uurprofiel van de jaarlijkse industriële aardgasvraag wordt geschat op basis van 
historische gegevens. Het profiel met de hoogste amplitude wordt gekozen als 
referentieprofiel voor 

zich kan voordoen op een extreme

op een extreme koudedag. 

Tabel B.10/3 geeft de evolutie weer van de DENC voor de industriële L-gasmarkt en  
H-gasmarkt die via deze methode wordt verkregen. De DENC loopt synchroon met de 
DENC voor de huishoudens en de tertiaire sector. 

Tabel B.10/3 : Vooruitzichten van de DENC voor de industriële aardgasvraag tot 2014 

k.m³(n)/h 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
H-gas  635 631 643 657 670 684 699 714 725 737 748 760 
  gemiddelde jaarlijkse groei van 1,88% 
L-gas 229 243 249 256 263 271 278 285 291 297 304 310 

gemiddelde jaarlijkse groei van 2,47%   

Op basis van het diagnosescenario en het gebruikte model stijgt de DENC voor de 
industriële H-gasmarkt van 631 k.m³(n)/h in 2004 tot 760 k.m³(n)/h in 2014 ; een 
gemiddelde jaarlijkse groei van 1,88%. Voor de industriële L-gasmarkt wordt een groei 
van de DENC gesimuleerd van 243 k.m³(n)/h in 2004 tot 310 k.m³(n)/h in 2014 ; een 

                                                

gemiddelde jaarlijkse groei van 2,47%. 

 
70 Een suggestie om het piekdebiet af te stemmen op een synchrone maximale productie van alle industriële 
aardgasklanten, zou tot irrationele dimensies leiden. 
71 Het betreft een pooling van de individuele industriële vraagprofielen. Indien de asynchrone individuele 
piekverbruiken meer synchroon zouden lopen (hetgeen mogelijk is met een bepaalde kans), zou de pooling 
leiden tot een hogere industriële piekvraag. 
72 Deze keuze lijkt pragmatisch maar wordt mede verantwoord door (i) zie voorgaande voetnoot waarbij de 
pooling van observaties geen rekening houdt met de kansen van synchronisatie binnen de industrie, (ii) er geen 
extreme situatie wordt gedefinieerd voor de industrie zoals voor de overige sectoren. 
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D. ELEKTRICITEITSPRODUCTIE 

In tegenstelling met de DENC voor de andere sectoren, leidt de methode die hier wordt 
ctie tot een breuk met de praktijk in 

het verleden. 

f plan wordt gekozen om voor het diagnosescenario het criterium te 
hanteren dat vaste ingangscapaciteit wordt gegarandeerd voor een synchrone 

s, ook de multi-fuel op aardgas. 
Het is op de eerste plaats de bedoeling om de robuustheid van het vervoersnetwerk te 

en 
voor vaste vervoerscapaciteit om zo maximaal hun commerciële vrijheid te behouden in 
de aanwending van primaire energie. Mede gelet op de marges die behaald kunnen 
worden met arbitrage, is het vooral de mogelijkheid om de toevoer van aardgas te 
manipuleren een troef en is onderbreking van capaciteit commercieel minder pertinent in 
deze sector73. Aanvullend geldt dat : 

1. er nu reeds wordt vastgesteld dat het piekverbruik voor de centrales minstens het 
dubbel is van het oude plafond van 318 k.m³(n)/h. Dit had tot problemen kunnen 
leiden indien dit verbruik synchroon zou zijn met het piekverbruik van de andere 
sectoren. Momenteel zijn er overigens minstens twee aardgascentrales (Drogenbos 
en Kallo) die niet kunnen rekenen op een piekbevoorrading en waarop de producent 
nochtans beroep wenst te doen ; 

2. het productiepark is gedimensioneerd voor de Belgische elektriciteitsvraag. Dit wil 
zeggen dat bij een piekverbruik van elektriciteit de centrales maximaal worden 
ingezet. Dit argument wordt versterkt door het feit dat er steeds minder flexibiliteit 
is om op een andere brandstof voor elektriciteitsproductie dan aardgas te rekenen 
omdat (i) milieuvereisten verstrengen en (ii) aardgas steeds meer de basisbrandstof 
wordt. 

Er is vastgesteld dat de piek elektriciteitsvraag niet typisch plaatsvindt op een extreme 
koudedag hoewel er een positieve correlatie is tussen de elektriciteits- en aardgasvraag. 
Omwille van bevoorradingszekerheid wordt hier gekozen voor een debietcapaciteit dat 
toelaat dat de piek van de elektriciteitsvraag zich voordoet op een extreme koudedag. 

De DENC voor de elektriciteitssector die synchroon verloopt met de DENC voor de 
overige sectoren wordt weergegeven in tabel B.10/4. 

                                                

voorgesteld voor de DENC van de elektriciteitsprodu

In de vroegere planning van de netbeheerder werd de bevoorrading voor 
elektriciteitscentrales geplafonneerd op 318 k.m³(n)/h. Dit wil zeggen dat bij 
vriestemperaturen de bevoorrading aan centrales werd afgesloten ten voordele van de 
klanten van de distributie.  

In het vorige indicatief plan werd deze benadering aangepast door te bepalen dat dit 
plafond van toepassing is voor de bestaande centrales op aardgas, maar dat voor de 
nieuwe centrales een bevoorrading op piekvermogen moet worden gegarandeerd. Dit 
leidde tot een DENC van 650 k.m³(n)/h in 2011. 

In dit indicatie

piekbelasting van alle centrales die draaien op aardga

testen en vervolgens, afhankelijk van de simulatieresultaten, het belang van ‘demand-
side management’ te bekijken (hoofdstuk 6). 

Aanvullend dient te worden opgemerkt dat het criterium van vaste capaciteit 
aanknopingspunten heeft met de huidige realiteit. Er is een dubbele bekommernis : 
zekerheid van elektriciteitsproductie en zekerheid van aardgasbevoorrading. Op deze 
manier wordt bijgedragen tot het vermijden van mogelijke domino-effecten van 
blackouts. Bovendien zijn er signalen dat elektriciteitsproducenten bereid zijn te betal

 
73 Gastransport Services meldt dat de Nederlandse elektriciteitsproducenten, waar reeds verschillende 
producenten elkaar beconcurreren, enkel vaste vervoerscapaciteit wensen en daar ook voor betalen om zo 
meer flexibel te kunnen reageren op commerciële opportuniteiten.  
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Tabel B.10/4 : Vooruitzichten van de DENC voor de 
elektric

aardgasvraag voor 
iteitsproductie tot 2014 

 k.m³(n)/h 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
H-gas  1012 1195 1318 1362 1384 1539 1599 1660 1675 1687 1700 1700 
  gemiddelde jaarlijkse groei van 3,59% 
L-gas 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

  gemiddelde jaarlijkse groei van 0% 

Op basis van het diagnosescenario en het gebruikte model stijgt de DENC voor de  
H-gasmarkt voor elektriciteitsproductie van 1.195 k.m³(n)/h in 2004 tot 1.700 k.m³(n)/h 
in 2014 ; een gemiddelde jaarlijkse groei van 3,59%. Voor de huishoudelijke L-gasmarkt 
wordt een stabiliteit van de DENC gesimuleerd op 105 k.m³(n)/h. 
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BBIIJJLLAAGGEE  BB..1111  ::  FFLLEEXXIIBBIILLIITTEEIITTSSIINNSSTTRRUUMMEENNTTEENN  --  §§44..33    

A. UPSTREAM AANBODFLEXIBILITEIT  

exibiliteit van de rechtstree ge rr nt
aardgasproducenten die België in het verl  

rse aardgas kan worden afgenomen in een band van 90%-
het LNG uit noeg e  constant d biet dient worden 
enstelling met het L-gas uit Nederland waarvoor het lange 

termijncontract voorziet in nagenoeg 100% flexibiliteit op het debiet. 

estaande To  voor H-gas is r behoefte aan 
flexibiliteitsinstrumenten om zowel de seizoenbalancering als de dag- en 
nachtbalancering te verzekeren (§3.4). 

ortefe n stee tere flexibiliteit 
kennen, zeker wat de seizoenflexibiliteit betreft. Nieuwe leveringsondernemingen 
(bijvoorbeeld Franse en Duitse) op de Belgische markt beschi n hun thuisland vaak 

n aardgaso lagfacil

Ook aardgasproducenten leggen zich meer toe op het aanbieden van een grotere 
flexib Lange termijncontracten worden flexibeler. 

In het diagnosescenario worden de karakteristieken van de historische ToP-contracten 
rading van België opgenomen en wordt 

 bedraagt 580 M.m³(n), de injectiecapaciteit bedraagt 250 k.m³(n)/h 
emissiecapaciteit bedraagt 550 k.m³(n)/h. In dit plan wordt een uitbreiding 
ssiecapaciteit opgenomen ten belopen van 75 k.m³(n)/h en een verhoging 

75. Het diagnosescenario zal een 
indering brengen voor operationele behoeften, zijnde 

edig gevuld 
is (30% wordt als voldoende geraamd). 

C. LNG-TERMINAL 

De huidige quasi exclusieve reservatie van de LNG-terminal voor de afwikkeling van het 
bestaande lange termijncontract met Algerije zal aflopen einde september 2006. Het 
diagnosescenario hanteert de hypothese dat na dit contract de bevoorrading in LNG van 
de Belgische markt, op basis van lange termijncontracten, terugvalt van 
4,5 G.m³(n)/jaar naar 2,5 G.m³(n)/jaar tot minstens 2014. De potentiële bijdrage van de 
LNG-terminal in het opvangen van het extreme piekdebiet van de Belgische markt zal in 

                                                

De fl kse lan
eden heeft afgesloten met Noorwegen en

 termijnbevoo adingsco racten met 

Algerije, is beperkt. Het Noo
110%, terwijl er voor 
afgenomen. Dit in teg

Algerije nage en e

Althans voor de b P-contracten  e  

Samen met de marktopening zal de aanbodp uille ee ds gro

kken i
iteitenover een voldoende aanbod va ps 74. 

iliteit in hun aardgasaanbod. 

met aardgasproducenten voor de bevoor
aangenomen dat op het moment dat het extreme piekdebiet zich voordoet, gerekend kan 
worden op de maximum uurafname (hourly contracted quantity - HCQ) van de 
contracten. 

B. ONDERGRONDSE AARDGASOPSLAG TE LOENHOUT 

Zoals in §3.4 werd aangetoond, is de ondergrondse aardgasopslag te Loenhout beperkt 
ten opzichte van de marktvraag. 

De opslagcapaciteit
en de piek 
van de emi
van de injectiecapaciteit met 100 k.m³(n)/h vanaf 2006
deel van de emissiecapaciteit in m
50 k.m³(n)/h over de hele horizon. Er wordt aangenomen dat op het moment dat het 
extreme piekdebiet voor H-gas zich voordoet, gerekend kan worden op 500 k.m³(n)/h 
vaste uitzendcapaciteit van Loenhout tot 2005 en die vanaf 2006 verhoogd wordt tot 
575 k.m³(n)/h. Deze uitzendcapaciteit vereist evenwel niet dat de opslag voll

 
74 Voor landen met een surplus aan opslagcapaciteit is het relatief eenvoudig om, al dan niet via een swap, 
aardgas dat wordt doorgevoerd door België te verhandelen in België als er een seizoenvraag is (als substituut 
voor opslag te Loenhout). 
75 Rekening houdend met het feit dat de injectiecapaciteit functie is van het nog te vullen volume, zijn er 
minstens 121 dagen noodzakelijk om de opslag te vullen.  
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het diagnosescenario behouden blijven op het niveau van maximaal 800 k.m³(n)/h tot 
2014. 

Een afname van de aanwending van de LNG-terminal voor de Belgische consumenten 

or doorvoerbevrachters. Ook de 2 G.m³(n) die vrijkomt na 
de looptijd van het bestaande Algerijns contract zou in handen kunnen komen van 

et vorige indicatief plan. 

snoeiingsinstallatie te Dudzele heeft een LNG reservoir van 55 M.m³(n) en een 
vaste uitzendcapaciteit van 400 k.m³(n)/h (plus 100 k.m³(n) niet vaste 

osescenario veronderstelt dat de vaste uitzendcapaciteit 
volledig kan worden ingezet op het moment dat het extreme piekdebiet voor H-gas zich 

rsiefaciliteiten die kunnen 
worden ingezet zodra het vriest78. De installatie te Lillo heeft een uitzendcapaciteit van 
337 k.m³(n)/h L-gas (een voeding van 283 k.m³(n)/h H-gas en 54 k.m³(n)/h N2 levert 
337 k.m³(n)/h L-gas) en de installatie van Loenhout beschikt over een uitzendcapaciteit 
van 110 k.m³(n)/h L-gas (een voeding van 93 k.m³(n)/h H-gas en 17 k.m³(n)/h N2 
levert 110 k.m³(n)/h L-gas)79. Het diagnosescenario neemt aan dat over de hele horizon 
gerekend kan worden op beide conversiefaciliteiten voor de dekking van het extreme 
piekdebiet van L-gas. Simultaan zal in de H-gasbalans rekening moeten worden 
gehouden voor de voeding van de conversiefaciliteiten met H-gas. 

F. LEIDINGBUFFER - LINEPACK 

De linepack is de buffercapaciteit in het pijpleidingensysteem. Deze buffer wordt typisch 
aangewend om de dag- en nachtschommeling op te vangen en dit zowel voor het H als 
het L-gasnetwerk. 

Zoals vermeld in §3.3 wordt de linepack in dit indicatief plan impliciet gesimuleerd door 
het criterium te hanteren dat de DENC overeenstemt met de gemiddelde uurvraag op 
een piekdag en niet de piekuurvraag. Met andere woorden, deze methode legt aan het 
systeem op dat de linepack voldoende moet zijn om de schommelingen van de uurvraag 

                                                

staat in contrast met de uitbreiding van de terminal. De uitbreiding van de LNG-terminal 
van 5 G.m³(n)/jaar naar 8-9 G.m³(n)/jaar wordt, zoals de zaken er nu voor staan, 
waarschijnlijk gereserveerd do

doorvoerbevrachters. Na de uitbreiding in 2007 zou bijgevolg 69% van de LNG-capaciteit 
mogelijk gereserveerd kunnen worden door doorvoerbevrachters en blijft 31% 
beschikbaar voor binnenlandse bevrachters. 

Het indicatief plan van 2001 deed een oproep om de LNG-terminal uit te breiden omdat 
er schaarste is aan flexibiliteitsaanbod van H-gas. Volgens de vooruitzichten van de CREG 
zal de uitbreiding van de capaciteit van de terminal in normale omstandigheden eerder 
aangewend worden voor doorvoer, en neemt het flexibiliteitsaanbod voor de Belgische 
markt af. Zoals eerder vermeld, is het bestaan van doorvoerstromen een belangrijke 
troef voor bevoorradingszekerheid en in die zin beantwoordt de uitbreiding gedeeltelijk 
aan de bezorgdheid van h

D. PEAK SHAVING PLANT TE DUDZELE 

De piekbe

uitzendcapaciteit). Het diagn

voordoet76. 

E. KWALITEITSCONVERSIE H/L 

‘Rijk’ gas kan worden omgezet in ‘arm’ gas door de toevoeging van stikstof77. De 
Belgische vervoersinfrastructuur beschikt over twee conve

 
76 Dit reservoir wordt gevuld vanuit de LNG-terminal met tankwagens van 42 m³ LNG. 55 M.m³(n) / 
(42*576 M³(n)) = 2.273 vultrips tussen LNG-terminal en PSP Dudzele (+/-7 km) met een maximum van 
13 vrachtwagentrips per dag. 
77 Een omgekeerd procédé dat commercialiseerbaar is bestaat niet. 
78 Omdat ze niet zijn uitgerust met een specifiek koelingsysteem kunnen de faciliteiten niet bij positieve 
buitentemperaturen worden ingezet.  Zonder aanpassing kunnen deze installaties dus niet zomaar worden 
aangewend voor commerciële omzettingen van H-gas in L-gas (CREG 2004). 
79 Ter illustratie voor Lillo : de nodige H-gastoevoer bedraagt 337*(9,769/11,630) = 283 k.m³(n)/h H-gas. 
De toegevoegde N2 bedraagt bijgevolg 54 k.m³(n)/h. 
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ten opzichte van de gemiddelde uurvraag op een piekdag op te vangen, waardoor 
dagbalancering bij de individuele bevrachters volstaat (§5.5). 

G. AARDGASHANDEL EN NIET-VASTE LEVERINGEN 

De handel in aardgas – verkoop bij individuele overschotten en aankoop bij individuele 
tekorten – kan potentieel een belangrijke bijdrage leveren aan de flexibiliteit op de 
aardgasmarkt. Het betreft hier niet enkel de creatie van een groothandelsmarkt, maar 
ook grootverbruikers kunnen rechtstreeks aardgas op de markt brengen (‘virtuele opslag’ 
- §3.5). De bijdrage van spothandel op de hub van Zeebrugge wordt evenwel bepaald 
door de liquiditeit op de markt. Het spel van vraag en aanbod zal er wellicht voor zorgen 
dat er altijd aardgasoverschotten worden afgenomen en –tekorten worden ingediend, 
maar de prijzen zullen naar verhouding zijn. Er zijn momenteel twee struikelblokken die 
de liquiditeit op de hub van Zeebrugge beknotten : (i) problematiek van de 
aardgaskwaliteit (§4.1.B) en (ii) de noodzaak om te beschikken over vervoerscapaciteit 
dat is toegewezen voor doorvoer opdat er fysisch kan worden gehandeld op de hub80 
(bijlage B.14). 

H. SECUNDAIRE MARKT VOOR VERVOERSCAPACITEIT 

Flexibiliteit van aardgasaanbod en capaciteit zijn nauw met elkaar verbonden. De 
aardgashandel wordt vergemakkelijkt naarmate de capaciteitmarkt flexibel is. 

bevrachters gemakkelijk hun vervoerscapaciteit kunnen verkopen bij niet 

bij hun past, des te meer liquiditeit op de aardgasmarkt wordt gecreëerd. 

                                                

Naarmate 
gebruik, bijvoorbeeld omdat zij het aardgas elders verhandelen, wordt indirect de 
liquiditeit van de aardgasmarkt bevorderd. En ook omgekeerd, naarmate bevrachters 
vervoerscapaciteit kunnen aankopen op de primaire en/of secundaire markt die het best 

 
80 De hub wordt als extra-territoriaal beschouwd. Om aardgas op de hub te verkopen is geen 
leveringsvergunning vereist zoals voor leveringen aan Belgische eindafnemers. Vervoer van de grens naar de 
hub moet bijgevolg als doorvoer bestempeld worden.  
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BBIIJJLLAAGGEE  BB..1122  ::  AAAARRDDGGAASSMMAARRKKTT  ––  SSTTAATTUUSS  QQUUAAEESSTTIIOONNIISS  --  §§44..33    

A. MARKTOPENING 

Op basis van de wetgeving die op 31 december 2003 van kracht was, konden volgende 
ramingen worden gemaakt met betrekking tot de openstelling van de Belgische 

Vanaf 4 januari 2004 kunnen alle afnemers aangesloten op het distributienet in Wallonië 

r dan 5 M.m³(n)/jaar/site) die conform 
de Europese richtlijn 2003/55/EG op 1 juli 2004 moet vrijkomen en anderzijds uit de 

     

aardgasmarkt. In 2002 kon aan 58% van de Belgische aardgasvraag voldaan worden 
door het vrij kiezen van een leverancier. Op 1 januari 2003 is dit percentage gestegen tot 
65% rekening houdend met de verkiesbaarheid van eindafnemers aangesloten op het 
distributienet in Vlaanderen en waarvan het gebruik hoger ligt dan 1 M.m³(n)/jaar. Op 
1 juli 2003 is dit percentage vervolgens gestegen tot 83%, wanneer alle andere afnemers 
die op het distributienet in Vlaanderen zijn aangesloten, verkiesbaar verklaard werden. 

met een verbruik hoger dan 12 GWh/jaar (ongeveer 1 M.m³(n)) per site vrij hun 
aardgasleverancier kiezen. In haar advies van 5 september 2003 heeft de CWaPE 
aanbevolen om dit plafond vanaf 1 juli 2004 te verlagen tot 0,12 GWh/jaar (ongeveer 
10 k.m³(n)), wat volgens de CWaPE overeenkomt met het maximumverbruik van een 
huishouden (CWaPE 2003)81. Deze verlaging zou ongeveer 6.500 bijkomende, 
verkiesbare afnemers kunnen opleveren. Voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 
wordt in een ontwerp van ordonnantie, dat op het ogenblijk van het opstellen van dit 
indicatief plan door het Brusselse Parlement wordt onderzocht, voorgesteld om de groep 
van professionele afnemers vanaf 1 juli 2004 in aanmerking te laten komen. Deze groep 
van afnemers die conform deze kalender in 2004 in Wallonië en Brussel in aanmerking 
zal komen, vertegenwoordigt ongeveer 7% van het Belgische aardgasverbruik. De 
resterende 10% zal enerzijds bestaan uit de captief gebleven aardgasvraag, rechtstreeks 
voldaan via het vervoersnet (verbruik van minde

huishoudelijke aardgasvraag in het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, 
waarvoor nog geen enkele beslissing werd genomen. Volgens de Europese 
richtlijn 2003/55/EG moet de aardgasmarkt ten laatste tegen 1 juli 2007 volledig 
opengesteld worden. De totale vrijmaking van de Waalse en Brusselse markt is voorzien 
voor uiterlijk 1 juli 2007. 

                                            
Het gemiddelde jaarlijkse verbruik van een huishouden – verwarming inbegrepen – bedraagt 1.934 m³(n) 
,02249 GWh. De CWaPE geeft de voorkeur aan een drempel die gebaseerd is op het verbruik eerder dan op 

81 
of 0
de hoedanigheid van de verbruiker (professioneel of huishoudelijk). 
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Tab

Tab
op 

 

el B.12/1 biedt een schema van de openingskalender. 

el B.12/1 : Kalender van de openstelling van de Belgische aardgasmarkt – toestand 
31 december 2003  

Federaal 
niveau (1) 

Vlaamse Gewest 
(2) 

Waalse 
Gewest (3) 

Brusselse 
Hoofdstedelijke 

Gewest 

Ein
ver ie meer dan 
5 m

in aanmerking 
komend 

      
dafnemer, aangesloten op een 
voersnet, d
iljoen m³/jaar verbruikt 

Elk
vervoersnet 

 

Ein
dist
1 m

Elk
in aanmerking 

Elk

 

e eindafnemer aangesloten op een 
Oktober 2006   

dafnemer, aangesloten op een 
ributienet, die meer dan 
iljoen m³/jaar verbruikt 

  
in aanmerking 

komend 
januari 
2004* 

  

e niet-huishoudelijke afnemer **   
komend 

   

e huishoudelijke afnemer ***    
in aanmerking 

komend 
    

    
* H
gas
1 m
** 
rec
***
rec
(1) 
(2) 
en a
aard
(3) 
gew

Bron

B. 

De open
In 
het

et decreet van het Waalse Gewest van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke 
markt neemt als drempel om in aanmerking te komen 12 GWh/jaar, wat +/- overeenkomt met 
iljoen m³/jaar. 
Artikel 23, §1, b), van de Europese Richtlijn 2003/55/EG, dewelke nog niet werd omgezet in het Belgische 
ht, vereist dat de niet-huishoudelijke afnemers in aanmerking komen vanaf 1 juli 2004. 
 Artikel 23, §1, c), van de Europese Richtlijn 2003/55/EG, dewelke nog niet werd omgezet in het Belgische 

ht, vereist dat alle afnemers in aanmerking komen vanaf 1 juli 2007. 
Artikel 15/6 van de gaswet. 
Artikel 13 van het decreet van de Vlaamse Raad van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt 
rtikel 53 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie van de 
gasmarkt. 
Artikel 27 van het decreet van het Waalse Gewest van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de 
estelijke gasmarkt. 

 : CREG 

LEVERINGSONDERNEMINGEN 

ing van de Belgische aardgasmarkt is geleidelijk aan zichtbaar op het terrein. 
2003 verdubbelde het aantal houders van een leveringsvergunning voor toegang tot 
 vervoersnet tot 14. Hiervan hebben er 4 effectief gas geleverd in België.  
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Figuur B.12/1 : Marktaandelen van de vergunninghouders voor toegang tot het 
vervoersnet die aardgas geleverd hebben in 2003 

BP Belgium NV
2,3%

Wingas GmbH
0,5%

Gaz de France 
Négoce
4,9%

Distrigas NV
92,3%

 
Bron :
evolut
aande

Distr
trouw ens zichtbaar dat meer leveranciers zich op 
d e
Belgi
dat t
de B
Ruhr
over 
mate van trede op de Belgische markt van meerdere grote 
s le
bevo

De m
Distr
besch

C. 

 CREG. Het betreft hier enkel de markt van het vervoer en er wordt geen rekening gehouden met de 
ie van de aandelen op de markt van de distributie. Bovendien betreft het hier de jaarlijkse gemiddelde 
len en geen momentopname.  

igas is nog veruit de belangrijkste groothandelaar voor aardgas, de hele markt is 
ens nog niet vrij, maar toch is de tend

e B lgische markt begeven. Op 1 januari 2002 was Distrigas nog de enige leverancier in 
ë en het was enkel in de loop van ditzelfde jaar dat Gaz de France een marktaandeel 
egen 31 december 2002 1,6% bedroeg. Distrigas verloor in 2003 6,1 %-punten van 
elgische markt. De nieuwe vergunninghouders, zoals bijvoorbeeld Gaz de France, 
gas en Wingas, zijn doorgaans de grote incumbents in hun thuisland en beschikken 
omvangrijke en gedifferentieerde bevoorradingsportefeuilles met een belangrijke 

 flexibiliteit (§3.4). Deze in
pe rs die elkaar beconcurreren, komt uiteraard ten goede aan de 

orradingszekerheid. 

ededinging op de L-gasmarkt verloopt veel langzamer, omdat momenteel naast 
igas, enkel Gaz de France rechtstreeks over L-gas van het Nederlandse Gasunie 
ikt. 

AARDGASVOORZIENING 

Gezien Distrigas’ bevoorradingsportefeuille destijds werd opgebouwd uit lange 
termijncontracten die nog steeds lopend zijn, kan vastgesteld worden dat 84% van de 
Belgische markt in 2003 via deze contracten werd bevoorraad. Het ingevoerde gas wordt 
vervolgens al dan niet doorverkocht op de groothandelsmarkt, vooraleer het de 
eindafnemer bereikt. De overige 16% bestaat uit korte termijnaankopen die al dan niet 
plaatsvinden op de georganiseerde spotmarkt te Zeebrugge.  
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Figuur B.12/2 : Bevoorradingsbronnen in 2003 
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Figas  Bron : 

De CREG verwacht dat het aandeel van bestaande lange termijn ‘take-or-pay’ contracten 
voor de Belgische markt nog zal afnemen over de horizon van het indicatief plan (§4.3).
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BBIIJJLLAAGGEE  BB..1133  ::  NNOOOODDLLEEVVEERRAANNCCIIEERR  --  SSUUPPPPLLIIEERR  OOFF  LLAASSTT  RREESSOORRTT  --  §§44..33  

Deze bijlage bespreekt de ultieme bevoorradingsbron in noodgevallen. Dit is de 
bevoorrading in geval van uitzonderlijke en onverwachte gebeurtenissen die door een 
noodleverancier worden opgevangen. 

Artikel 3, paragraaf 3, van de Europese richtlijn 2003/55/EG suggereert dat een 
noodleverancier kan aangeduid worden om de eindconsument te beschermen, in het 
bijzonder de kwetsbare afnemers, opdat zou worden voorkomen dat zij zouden 
afgesloten worden. Hierbij wordt gezorgd voor een hoog niveau van 

lijk 
systeem werd bijzondere aandacht geschonken naar aanleiding van de liquidatie binnen 

e eindafnemers zijn grotere marktspelers actief die vertrouwd zijn 
met risicobeheer en dit ook uitspelen. Bovendien is een faillissement niet echt iets dat als 

 van mening dat de bevrachters zelf voldoende 
mogelijkheden hebben om zich in te dekken. Enerzijds door spreiding van hun aankopen 

Wat echter wel belangrijk is op het vervoersnet en wat speciale aandacht verdient is dat 
in e
hun b
nodig
vervo
verm
porte uikers 
g n
te r
voorz
kunn
en ko
boete

Deze
kortweg o vormen de categorie van middelen die 

Alvorens de mogelijke middelen te onderzoeken, dient men eerst de noodsituaties te 
onderscheiden. Enkel op deze wijze kunnen de nodige middelen accuraat ingeschat 
worden. Deze gebeurtenissen zijn noodsituaties waar normale flexibiliteits- en 
balanceringsmiddelen niet volstaan om ze te beheersen. Extreme maatregelen zijn nodig, 
zowel in timing voor directe respons, in kwantiteit voor drukondersteuning als in kwaliteit 
voor de energiewaardes. Volgende noodsituaties worden onderscheiden. 

- Grensincidenten : deze kunnen veroorzaakt worden door een probleem upstream of 
een technisch defect aan een grensinstallatie, dat aan de oorzaak ligt ofwel van off-
spec gas, ofwel van onvoldoende gas. Een korte reactietijd is hier aangewezen terwijl 
een interventie van netgebruikers pas na enkele uren effect kan hebben, tijd die 

consumentenbescherming, met name met betrekking tot de transparantie van algemene 
contractvoorwaarden, algemene informatie en mechanismen ter beslechting van 
geschillen. 

De CREG stelt vast dat op regionaal niveau, en dit zowel op Vlaams als op Waals niveau, 
dergelijke systemen worden toegepast voor aardgasdistributie. Aan een derge

de elektriciteitssector van de N.V. Sourcepower in 2001. Op het aardgasvervoersnet 
gelden echter andere wetmatigheden. Enron, die als trader actief was op de hub van 
Zeebrugge maar waarvan het faillissement geen noemenswaardige problemen 
veroorzaakte, kan tevens worden aangehaald. Zowel langs de kant van de bevrachters 
als langs de kant van d

een plots gevaar kan bestempeld worden. Het is meestal een aangekondigde laatste stap 
in een lang proces. De CREG is derhalve

en routes en anderzijds door back-up middelen. 

 g val van nood, tijd aan de bevrachters of aan de markt moet gegeven worden om 
evoorrading te herschikken. Algemeen wordt aangenomen dat de hernominaties die 
 zijn voor deze herschikking enkele uren duren. Het komt derhalve toe aan de 
ersonderneming om over voldoende reserves te beschikken om een onderbreking te 
ijden gedurende zes uur, om zo de bevrachters op de aardgasmarkt toe te laten hun 
feuilles te herschikken. In zoverre een misrekening van één van de netgebr

ee  invloed heeft op de andere netgebruikers, dient deze netgebruiker zelf de gevolgen 
 d agen van zijn eigen risico’s. In deze situatie is het gevaarlijk teveel middelen te 

ien voor de vervoersonderneming, aangezien de netgebruikers hiervan zouden 
en profiteren. Speculatie door de netgebruikers tussen de kostprijs van het zoeken 
pen van een duur bevoorradingsalternatief en de kostprijs van een interventie en 
 van de vervoersonderneming dient vermeden te worden.  

 middelen voor de vervoersonderneming (ook operationele veiligheidsreserve of 
perationele reserve genoemd), 

complementair zijn aan deze ter ondersteuning van flexibiliteitdiensten (bijlage B.11). De 
vervoersonderneming heeft deze echter nodig opdat de systeemintegriteit (bijlage B.5) 
behouden zou blijven in geval van nood.  
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nodig is opdat de hernominatie wordt uitgevoerd. Is deze hernominatietijd op 
Loenhout, PSP en LNG-terminal nog te beperken tot twee uur, op een ander 
grenspunt dient tot vijf uur gerekend. Hoe verder het probleem zich van de grens 
situeert, des te meer tijd er is om in te grijpen. De vereiste is dan wel dat de 
communicatie tussen alle betrokkenen op eenzelfde optimale manier verloopt. 

Voor het bepalen van de middelen dient men echter te werken met het slechtste 
geval, namelijk een incident aan de grens. Eigen middelen voor de 
vervoersonderneming zijn hier de enige oplossing omdat de reactietijd heel kort moet 
te zijn.  

- Opslag-, LNG-terminal en compressie-incidenten : deze kunnen vergeleken worden 
met grensincidenten, maar zijn zelfs gevaarlijker omdat juist deze installaties de 
aangewezen installaties zijn om gebruikt te worden bij incidenten. 

- Plotse temperatuurdalingen : onvoorziene temperatuurvariaties van ongeveer 3°C 
worden voor de netconfiguratie, het beheer van het evenwicht en het beheer van de 
bevoorradingsportefeuille historisch gezien ‘normaal’ beschouwd. Maar een 

ies. Dit kan leiden tot 
belangrijke bevoorradingstekorten bij kritieke situaties. 

Momenteel denkt de N.V. Fluxys dit te hebben afgeschrikt door de boetes of door de 
tariefsupplementen extreem hoog te leggen. Ervaring leert echter dat deze strategie 
als neveneffect nieuwe spelers afschrikt om zich op de vrijgemaakte aardgasmarkt te 
lanceren.  

- Algemene elektriciteitspanne : het risico bestaat hier dat ook bij de 
vervoersonderneming een aantal installaties buiten gebruik raakte, niettegenstaande 
deze op alle cruciale punten voorzien zijn van eigen elektriciteitsvoorziening. Deze 
voorzieningen zijn enkel afgestemd voor een gebruik van enkele uren. Langs de 
andere kant zal ook de afname stil vallen. Deze noodsituatie maakt echter deel uit 
van de gehele noodtoestand die zoals destijds de Y2K-problematiek, door de overheid 
wordt opgevolgd. 

Om de hierboven opgesomde uitzonderlijke gebeurtenissen op te vangen en de 
operationele veiligheidsreserve uit te bouwen, heeft een vervoersonderneming middelen 
nodig. Deze middelen mogen niet verward worden met de operationele behoeften die 
worden aangewend ter ondersteuning van de flexibiliteitdiensten. Operationele behoeften 
zijn nodig ter ondersteuning van de leidingbuffer (linepack) en zijn reeds onder de vorm 
van additionele flexibiliteit op de markt aangeboden. Aangezien deze op het moment van 
het incident voor een groot deel kunnen ingezet zijn ter ondersteuning van de flexibiliteit, 
kan er in het kader van de operationele veiligheidsreserve geen rekening mee worden 
gehouden. Als algemeen principe zou moeten vermeden worden dat netgebruikers bij 
uitzonderlijke omstandigheden gaan speculeren om zo groot mogelijke winsten te 
behalen, louter en alleen via puur toeval als het incident heeft plaatsgevonden op een 

temperatuursval van 5°C (en zelfs 8°C) is in België niet uit te sluiten. Bij een vorige 
gelegenheid werd hierbij de impact geregistreerd van 100 k.m³(n)/h per °C 
(gesommeerd over het H- en L-gasnetwerk).  

In grootorde is het effect veroorzaakt door een plotse temperatuurdaling niet te 
vergelijken met een grensincident, maar een plotse temperatuurdaling kan ook zijn 
invloed hebben op de beschikbaarheid van bepaalde installaties. Het is dus eerder het 
risico op een cumulatief effect waarmee hier rekening moet worden gehouden. 

- Extreme winters : de netwerkconfiguratie, het beheer van het evenwicht en het 
beheer van de bevoorradingsportefeuille zijn gebaseerd op scenario’s van verwacht 
gebruik en netgedrag. Extreme winters (extreme lage temperaturen tijdens extreem 
lange periodes) brengen het normale functioneren van de aardgasmarkt uit balans. 
Zonder rekening te houden met het uitvallen van kritieke installaties (bijlage B.4), 
hebben de bevrachters de nodige tijd om in te grijpen, en dit binnen de grenzen van 
de netconfiguratie. Indien deze grenzen bereikt zijn, kunnen bijkomende middelen 
voor de vervoersonderneming niets meer uithalen.  

- Bevoorradingstekorten via de bevrachter : vanwege de concurrentie kunnen 
sommige bevrachters beslissen om grotere risico’s te nemen door geen back-up 
oplossingen te voorzien voor incidenten en extreme condit

143/173 



ander ingangspunt dan hetgeen waarop zij actief zijn. Zij zoude
te wac tot het den op de p

n er baat bij hebben om 
hten  duidelijk is dat er in deze omstandighe rimaire markt geen 

vrije capaciteit meer beschikbaar is, om zo op de secondaire markt de prijzen de hoogte 
m 

iet beschikbaar indien het juist 
één van deze installaties is die uitvalt. 

 eindafnemers afgesloten nood 
onderbrekingsovereenkomsten waarbij enkel op het afnamepunt wordt 

et jaar zal 

ht te worden of dient de 
vervoersonderneming deze capaciteit als onderbreekbaar aan te bieden. In dit laatste 
geval zal de kost van de capaciteit dan ook groter zijn dan de aardgasprijs. 

Ten tweede is het duidelijk dat de aardgasonderneming met de grootste portefeuille in 
het thuisland, het makkelijkst aan de voorwaarden kan voldoen, zeker indien de 
aangevraagde capaciteit over verschillende ingangspunten dient gespreid te worden. Er 

in te jagen. Op zo een ogenblik dient iedere actieve netgebruiker solidair het problee
aan te pakken. 

Uit de hierboven opgesomde lijst van mogelijke noodsituaties, levert een grensincident 
qua impact het grootste gevaar op, gevolgd door opslag-, LNG terminal en compressie-
incidenten bijvoorbeeld bij extreme winters. Binnen het kader van enkele door de 
N.V. Fluxys geanalyseerde scenario’s werd een maximaal tekort van 750 k.m³(n)/h 
vastgesteld. Als scenario wordt hier de uitval van de Zeepipe erkent of de uitval van 
compressie- en opslaginstallaties bij een extreme winter, beide bij een 
buitentemperatuur van –11°C. Hierbij werd dus duidelijk rekening gehouden met de 
waarschijnlijkheid dat een geval zich voordoet en de betrouwbaarheid van de 
desbetreffende installaties die een impact hebben op de werking van het Belgische 
vervoersnet. 

De volgende mogelijkheden worden als operationele veiligheidsreserve weerhouden : 

- De onmiddellijke inzet van de ongebruikte uitzendcapaciteit van de opslag te 
Loenhout, PSP en de LNG-terminal om de tekorten te compenseren. Hierdoor 
worden de netgebruikers die actief zijn op deze installaties verplicht om hun nog 
aanwezig volume in te zetten. De afrekening gebeurt dan later, na de 
herpositionering van de marktspelers. 

De middelen die hierbij ter beschikking komen zijn moeilijk in te schatten. Ten 
eerste is de grootte ervan afhankelijk van het tijdstip van het incident. Bij –11°C 
worden deze installaties echter reeds volledig gebruikt en zal de impact minimaal 
zijn. Ten tweede zijn deze middelen in ieder geval n

- Het inschakelen van met

onderbroken. Hier is geen reductie op het ingangspunt. Als voorbeeld heeft men de 
onderbreekbare capaciteit voor noodsituaties bij elektriciteitscentrales (met 
onderbreking binnen het uur) waarvan verwacht wordt dat dit het niveau van 200 
tot 300 k.m³(n)/h zal bereiken. 

- Om tot de nodige reserve te komen, dienen middelen voorzien te worden die een 
capaciteit bieden tussen 450 en 550 k.m³(n)/h gedurende 5 à 6 uur. Momenteel 
wordt dit in de vorm van een soort bijstandscontracten (back up) onderschreven 
voor aardgasbevoorrading in noodsituaties. De hoeveelheid die op deze wijze wordt 
aangelegd, wordt geraamd op een capaciteit van 500 k.m³(n)/h (te verspreiden 
over verschillende ingangspunten), een volume van 6 M.m³(n) (= 12 uur aan 
500 k.m³(n)/h) op jaarbasis of voor twee gebeurtenissen van 6 uur) en een 
reactietijd van maximum één à twee uur na nominatie. 

Bovenstaande middelen volstaan om de operationele reserve aan te leggen, maar bij het 
laatste middel, namelijk bij de bijstandscontracten, zijn enkele opmerkingen op hun 
plaats. Ervaring leert dat een aantal voorwaarden dienen gerespecteerd te worden. 
Vooreerst dient de vaste kost van deze oplossing zo laag mogelijk gehouden te worden. 
Het is tenslotte capaciteit en aardgas dat slechts maximaal tweemaal in h
gebruikt worden. De aard van de bijstandscontracten moet dus afgesteld worden op het 
occasionele gebruik bij uitzonderlijke omstandigheden. Indien de capaciteit echter toch 
voor een jaar beschikbaar wordt gesteld, dient dan ook het volledige nut van deze 
capaciteit over het ganse jaar in rekening gebrac

144/173 



dient nagegaan te worden of de opsplitsing van één groot bijstandscontract tot kleinere 
delen efficiënter en goedkoper kan zijn. Bovendien geeft dit de mogelijkheid aan de 

Zo 
werden er in het verleden reeds bijstandscontracten afgesloten. Wat echter voor het 

 en de 
LNG-terminal, maar er kan ook geïmplementeerd worden op de grenspunten. Extra 

schikbaarheid van het aardgas nog niet op. 

vervoersonderneming om met de meest actieve leveringsonderneming per grenspunt of 
zelfs, indien dit wettelijk is toegestaan, met de aangrenzende netbeheerders via de OBA-
akkoorden af te sluiten. Dit is trouwens ook wat de N.V. Fluxys met de N.V. Fluxys LNG 
doet in verband met de LNG-terminal. Dit kan trouwens ook toegepast worden op het 
grenspunt Poppel voor de L-gas markt.  

Tenslotte zijn er een aantal alternatieven die dienen bekeken te worden : 

- de N.V. Fluxys kan bijvoorbeeld swap-overeenkomsten aangaan met 
leveringsondernemingen die voor doorvoer actief zijn in België. Hierdoor zou de 
N.V. Fluxys opslagvolume in het buitenland kunnen ruilen voor doorvoergas. 

beheer van een bevoorradingsportefeuille van de leveringsonderneming mogelijk is, 
dient ook door de vervoersonderneming mogelijk te zijn. Het positieve element in 
dit scenario is dat het duurste element hier, zijnde capaciteit, wordt uitgeschakeld ; 

- indien de kost van het aanleggen van de operationele veiligheidsreserve in de 
miljoenen euro oploopt, dient afgewogen te worden of niet beter geïnvesteerd kan 
worden in de voorziening van een surplus aan capaciteit op een aantal strategische 
plaatsen. Hier wordt in eerste instantie gedacht aan de opslaginstallaties

capaciteit aan de grens lost echter de be

Qua middelen heeft de vervoersonderneming volgens de Belgische wetgeving voldoende 
beweegruimte om de systeemintegriteit te handhaven. Volgens artikel 2, §§3 en 4, van 
de gedragscode mag de vervoersonderneming hiervoor aardgas kopen en op een beurs 
van aardgas verkopen. Aangezien op het vervoersnetwerk niet gekozen wordt voor de 
installatie van een noodleverancier, is het aangewezen dat de vervoersonderneming 
voldoende creativiteit aan de dag legt om deze kost van systeemintegriteit te beperken. 
De grootte van de middelen zal moeten afgesteld worden rekening houdend met 
systeemintegriteit (bijlage B.5) en de frequentie van de bevoorradingsonderbrekingen en 
met het ‘n-1’ principe en de uitval van het belangrijkste bevoorradingspunt bij 
piekbevoorrading (§5.3.B). 
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BBIIJJLLAAGGEE  BB..1144  ::  VVEERRVVOOEERRSSMMAARRKKTT  ((HHOOOOFFDDSSTTUUKK  55))  

Bevrachters stellen hun portefeuille van vervoerscapaciteit samen door capaciteit aan te 
kopen op de gereguleerde en getarifeerde primaire markt en/of capaciteit aan te kopen 
en te verkopen op de vrij onderhandelde secundaire markten. 

e organisatie van de vervoersmarkt - de 
commercialisering van de capaciteitsinvesteringen – en de nodige investeringen in 

ysieke piekstromen te vervoeren83 ; 

elang van de 
hters te sturen in de richting van een 

Er is een wisselwerking tussen d

vervoerscapaciteit. Hierna worden enkele principes belicht. 

Naarmate het gereguleerde dienstenpakket aangeboden op de primaire markt (vaste 
capaciteit, niet-vaste capaciteit, flexibiliteit,…) meer op maat van de netgebruikers wordt 
afgestemd, des te efficiënter het netgebruik kan worden georganiseerd. Het instrument 
hiertoe is het indicatief vervoersprogramma van de netwerkbeheerder dat in de 2e helft 
van 2004 zal goedgekeurd worden. De secundaire markten zijn in dit opzicht flexibeler 
aangezien het product in zekere mate kan bepaald worden tussen koper en verkoper. 

Naarmate er een signaalfunctie wordt ingebouwd in de tarieven, kunnen de 
capaciteitsreservaties van de bevrachters in zekere mate gestuurd worden. Deze sturing 
is wenselijk vanuit netoptimalisatie en spreiding van bevoorradingsroutes. Hiertoe 
kunnen verschillende formules voor onderbreekbare capaciteit en bijhorende tarieven, 
een bijdrage leveren. 

Er is dus een trade-off tussen het samengaan van dienstenpakketten plus tarieven en 
investeringen in het vervoersnetwerk82. 

In aansluiting op deze toelichting zijn volgende principes opgenomen in het 
diagnosescenario : 

- de ingangscapaciteit (DENC) die afgeleid is van een extreme piekuurvraag wordt 
aangenomen als de minimale vaste ingangscapaciteit die bevrachters moeten 
kunnen onderschrijven. Niets belet dat bevrachters meer capaciteit onderschrijven 
en bijvoorbeeld back-up reservaties doen op meerdere ingangspunten. Deze 
overboekingen bevorderen bovendien de flexibiliteit. Met dien verstande echter dat 
de beschikbare capaciteit toelaat om de f

- de simulatie van de bevoorradingsroutes is gebaseerd op een zekere mate van 
netoptimalisatie waardoor over de horizon heen er een verschuiving is van een 
dominante bevoorrading via het westen naar een meer gespreide bevoorrading 
west-noord-oost, hetgeen leidt tot een optimaler netgebruik84. Deze benadering is 
conform aan de doelstelling om de minimale fysische ingangscapaciteit te bepalen 
om de piekstroom te waarborgen. Dit onderstreept het b
allocatiefunctie van de tarieven om bevrac
gespreide ingangskeuze. 

Eén van de rode draden van het indicatief plan is het garant stellen dat er voldoende 
vervoerscapaciteit beschikbaar is om een piekdebiet op te vangen. Voldoende capaciteit 
aanbieden om aan de marktvraag te beantwoorden, volstaat niet als de bevrachters deze 

                                                 
82 Bijvoorbeeld een krap investeringsbudget, maar een adequaat uitgewerkt dienstenpakket en tariefregime 
kan tot een meer robuust vervoersnetwerk leiden dan een uitgebreid vervoersnetwerk met een rigide 
dienstenpakket en tariefregime. 
83 Vereenvoudigd geldt het principe : bevrachters, boek capaciteit zoveel u wenst en waar u wenst – althans 
zolang er geen contractuele congestie optreedt - het systeem is in staat de fysieke piekstromen te vervoeren 
(vervoersnet beantwoordt minimaal aan de DENC). De cumulatieve onderschreven MTSR zal wellicht (hopelijk) 
hoger liggen dan de totale DENC van het vervoersnet. Dit geldt zolang de totale zekerheidsgraad die de klanten 
hebben vastgelegd met hun leveranciers niet hoger ligt dan de gewaarborgde zekerheidsgraad opgenomen in 
de bepaling van de DENC. Dat de fysische marktvraag naar diebietcapaciteit hoger zou liggen dan de DENC is 
quasi uitgesloten gezien de gebruikte methode en criteria (§3.3). 
84 Het betreft hier geen deterministische netoptimalisatie aangezien rekening wordt gehouden met de 
toekomstige routes die de bevrachters zullen kiezen – mede in functie van de beschikbare capaciteit op de 
ingangspunten - en hierbij speelt het oosten een groeiende rol. 
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capaciteit niet tijdig en voldoende reserveren. A priori is echter het niet-reserveren van 
bevrachters alarmerend, maar het geeft wel een signaal voor controle. Het kan een teken 
zijn dat de markt deze capaciteit op een gegeven moment niet nodig heeft omdat 
bevrachters buiten de Belgische markt over voldoende capaciteit en flexibiliteit 
beschikken. De samenstelling van zowel de aanbod- als klantenportefeuille in het 

de Belgische markt wordt steeds belangrijker 
in de beoordeling van de leveringszekerheid en is relatief gezien weinig transparant en 

m dezelfde (of hogere) garanties te bieden om de winterperiode op 
te vangen. In deze context en trouw aan de openstelling van de markt, dient gestreefd te 

dat er geen capaciteit is. Bij het marktonderzoek 
voor de uitbreiding van de LNG-terminal werd er echter vastgesteld dat de interesse van 

ergunning), dient er in feite te worden aangenomen dat bevrachters 
voorzichtig handelen. De markt zuivert in principe voor bevrachters die te hoge risico’s 

buitenland van leveranciers die optreden op 

gekend om te kunnen opvolgen wegens vertrouwelijkheid. Als bijvoorbeeld wordt 
vastgesteld dat bij de start van het winterseizoen de ondergrondse opslagcapaciteit van 
Loenhout slechts voor 50% is gevuld, is dit op zich niet voldoende om aan de alarmbel te 
trekken. Het kan best zijn dat nieuwe leveranciers over voldoende (en goedkopere) 
flexibiliteit beschikken in hun thuisland waardoor ze geen beroep moeten doen op de 
opslag van Loenhout o

worden naar resultaatverbintenissen die worden opgelegd aan de markt en opgevolgd, 
terwijl zo weinig mogelijk middelen moeten worden opgelegd. 

Hetzelfde kan gesteld worden voor de LNG-terminal. Het indicatief plan van 2001 stelde 
dat het capaciteitsaanbod voor de piek in België krap is en de uitbreiding van de LNG-
terminal wenselijk. Met andere woorden, Belgische bevrachters hebben flexibiliteit nodig 
maar kunnen er geen reserveren om

bevrachters op de Belgische markt nagenoeg afwezig is en dat er zelfs wellicht minder 
gereserveerd wordt voor de Belgische markt en dat het vooral de doorvoerbevrachters 
zijn die belangstelling tonen. Is dit dan een teken dat bevrachters op de Belgische markt 
elders over voldoende flexibiliteit beschikken en dat dit op zich geen gevaar inhoudt voor 
de bevoorradingszekerheid? Om deze vraag te beantwoorden is een doorlichting van de 
nieuwe marktspelers nodig maar zolang het principe geldt dat marktspelers hun 
contracten moeten nakomen of anders straffen oplopen (bijvoorbeeld intrekken van het 
leveringsv

nemen, maar het kan zijn dat individuele bevrachters te hoge risico’s nemen in hun 
portefeuillesamenstelling. Bevrachters kunnen bijvoorbeeld op een zachte winter gokken 
en bezuinigen op opslagkosten. Dit kan tot individuele incidenten leiden en hiervoor is 
toezicht noodzakelijk. Dankzij het indicatief plan leidt dit echter niet tot het in het 
gedrang komen van de systeemintegriteit (bijlage B.5 en B.13). 
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BBIIJJLLAAGGEE  BB..1155  ::  DDIIAAGGNNOOSSEE  IINNGGAANNGGSSPPUUNNTTEENN  HH--GGAASS  --  §§55..33..AA  

A. UITZENDC T A  LNG-T IN

tie  v l doorvoerbevrachters interesse en de a c
worden in 2007 via een ui  

 worden of extra investeringen vereist zijn 

 uitzendcapaciteit beschikbaar. Voor de 
ion e is immers 150 k.m³(n)/ wordt geraamd dat vanaf 

beschikbaar blijft voor de 
Belgische markt. Er wordt aangenomen dat de resterende uitzendcapaciteit wordt 
gereserveerd door doorvoerbevrachters85. Aanwending van de LNG-terminal voor het 

worden 
gereserveerd op de Interconnector86. Wanneer de onzekerheid over de reservaties van 
capaciteit voor het buitenland gekend is, zullen sommige investeringen al dan niet 
bevestigd worden (bijlage B.19, investeringsfiche H.13).  

De volledige upstream capaciteit van de Zeepipe ten belopen van 1.610 k.m³(n)/h is 
geboekt voor doorvoer naar Frankrijk. Tegelijk staat deze leiding in voor de toevoer van 
Noors aardgas voor de Belgische markt, waarvoor naar schatting minimaal 
650 k.m³(n)/h kan worden aangewend. Dit lijkt dus een risicovolle overboeking van de 
beschikbare toevoercapaciteit. Dit is louter indicatief aangezien de daadwerkelijke 
aanwending van de Zeepipe alles te maken heeft met de upstream situatie, waarbij de 
Noorse producent leveringscontracten heeft voor zowel de Belgische en Franse markt en 
bijgevolg de nodige posities heeft ingenomen om de toevoer te garanderen van beide 
markten. In dit verband dient vermeld te worden dat een parallelle leiding van de 
Zeepipe, zijnde de Franpipe die Frankrijk bereikt in Duinkerke, voor de Franse markt een 
back up vormt. De zekerheid van upstream capaciteit op de Zeepipe voor de Belgische 
markt is niet onmiddellijk te bepalen gezien de specifieke afspraken voor de Franse 
markt en de rol van de Franpipe hierin afgeschermd worden vanwege vertrouwelijkheid. 
Er dient worden vermeld dat dergelijke doorvoercontracten gebaseerd zijn op 
voorwaarden en clausules van vóór de opening van de aardgasmarkt en bijgevolg niet 
eenvoudig kunnen vertaald worden in de nieuwe regels die worden gehanteerd voor 
vervoerscontracten. Er mag worden aangenomen dat het hier een grotendeels niet-vaste 
reservatie van vervoerscapaciteit op de Zeepipe voor de Franse markt betreft. 

De huidige ToP-contracten met Noorse aardgasproducenten via de Zeepipe worden 
geraamd op 518 k.m³(n)/h voor de dekking van het piekdebiet in de periode 2004-2006 
en worden daarna teruggebracht op 500 k.m³(n)/h. 

                                                

APACI EIT V N DE ERM AL 

Er zijn indica
die kan aangeboden 

s dat oora hebb  in  extr  capa iteit 
tbreidingsinvestering. Het is echter nog

niet bekend welk aandeel van de LNG-capaciteit nodig zal zijn om de toekomstige 
doorvoerverbintenissen in evenwicht te brengen. Dit indicatief plan zal bijgevolg de 
bevoorrading van België simuleren zonder gebruik te moeten maken van de extra 
capaciteit, maar in de veronderstelling dat de huidige capaciteit van de terminal 
beschikbaar blijft voor België, ook na 2006. Indien doorvoerbevrachters extra exit-
capaciteit reserveren, zal onderzocht
(bijlage B.19, investeringsfiche H.13). De totale entry-capaciteit moet altijd in evenwicht 
zijn met de exits die door de doorvoerbevrachters op de grenzen gereserveerd worden 
bovenop de geschatte afnames voor binnenlands verbruik. 

De uitzendcapaciteit van de LNG-terminal neemt toe van 950 k.m³(n)/h tot 
1.850 k.m³(n)/h vanaf 2007. Voor het huidige gebruik van de LNG-terminal voor de 
Belgische markt is 800 k.m³(n)/h vaste
operat ele reserv h gereserveerd. Er 
2007 de bestaande 800 k.m³(n)/h vaste uitzendcapaciteit 

buitenland ligt voor de hand, er kan bijvoorbeeld bijkomende exit-capaciteit 

B. TOEVOERCAPACITEIT VAN DE ZEEPIPE 

 
85 In 2007 neemt de uitzendcapaciteit toe van 950 k.m³(n)/h tot 1.850 k.m³(n)/h waarvan naar schatting 

eleinden en 
Bijgevolg kan 

1.400 k.m³(n)/h vaste uitzendcapaciteit worden onderschreven door bevrachters. 
86  Interconnector richting Groot-Brittannië wordt versterkt in december 2005 met 8 G.m³(n)/j tot 
16,5 G.m³(n)/j en nog eens met 7 G.m³(n)/j tot 23,5 G.m³(n)/j in december 2006 (§3.6). 

300 k.m³(n)/h vaste capaciteit wordt gereserveerd door de N.V. Fluxys voor operationele do
150 k.m³(n)/h wordt aangeboden als niet-vaste capaciteit door de N.V. Fluxys LNG. 

 De
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C. INVOERCAPACITEIT TE BLAREGNIES-QUÉVY 

Een mogelijk fysisch ingangspunt dat evenwel tot nader order niet kan aangewend 
worden wegens problemen van interoperabiliteit, is het uitgangspunt met het Franse 
vervoersnetwerk te Blaregnies-Quévy. Aangezien Frankrijk aardgas op het vervoersnet te 
Taisnières odoriseert, terwijl het aardgas op het Belgisch vervoersnet niet wordt 
geodoriseerd, kan aardgas fysisch gezien niet zomaar worden uitgevoerd naar België. 

Toch verdient dit ingangspunt hier aandacht gezien de potentiële bijdrage voor 
bevoorradingszekerheid van België. Bovendien toont dit probleem aan dat er nood is aan 
interoperabiliteit van aardgaskwaliteiten (§4.1.B). Zodra het interoperabiliteitsprobleem 
vanwege odorisatie is opgelost, zou België over een nuttig bijkomend fysisch ingangspunt 
beschikken. Deze niet-conditionele invoercapaciteit wordt geraamd op 400 k.m³(n)/h. 

Deze fysische invoer uit Frankrijk is mogelijk door een omschakeling van de meetlijn, een 
optie die nog dateert uit de periode dat de betreffende leidingen werden aangewend voor 
het door België gecontracteerd LNG dat werd gelost op de terminal van Montoir in 
afwachting van de beschikbaarheid van de terminal te Zeebrugge. Zodoende heeft het 
Belgische vervoersnet ook een fysisch ingangspunt in het zuiden. In de praktijk moet de 
aardgasstroom fysisch niet omgedraaid worden zolang er voldoende doorvoer van 
aardgas is op de Troll-leiding, maar wordt er simpelweg in tegenstroom geboekt. 

D. TOEVOERCAPACITEIT TE ZANDVLIET-H 

Zandvliet-H is een nieuw ingangspunt en het enige fysische ingangspunt van H-gas in he
noorden van België. Deze ontsluiting in het noorden bevordert de downstream

tream netbelasting en de ontsluiting van de opsl te te Loen
geplande investering voor medio 2004 spruit voort uit het indicatief plan van 2001 

upstream zal eerst moeten worden opgelost vooraleer 

komende 
vervoerscapaciteit op het huidige Belgische vervoersnet dat sterk vermaasd is en vele 

Een terrein dat typisch 
ingen en de Belgische 

ken tussen bevrachters met 
ernemingen, waar zij dus als 

t 
 

invoercapaciteit van het Belgische vervoersnet door de ontlasting van de westelijke en 
oostelijke downs agsi hout. De 

(bijlage B.1.B). De opzet bestaat erin om dit nieuw ingangspunt aan te sluiten met een 
ND600 leiding op het 66 bar net te Antwerpen om zo dit ingangspunt te integreren in het 
vervoersnet te Lillo hetgeen de vermazing bevordert. De indicatieve capaciteit op het 
invoerpunt bedraagt 340 k.m³(n)/h indien geen rekening wordt gehouden met upstream 
toevoercapaciteit en downstream overbrengingscapaciteit. 

De upstream ingangscapaciteit van deze verbinding is afhankelijk van het vervoersnet in 
handen van de Nederlandse beheerder GtS. Het Nederlandse vervoersnet kan momenteel 
slechts 130 k.m³(n)/h toevoercapaciteit garanderen. Om deze capaciteit op te krikken, 
zijn er versterkingen nodig vanaf het Nederlandse vervoersknooppunt te Ravenstein. GtS 
laat weten dat zij enkel investeringen starten indien de capaciteit voorafgaand 
contractueel wordt onderschreven door een bevrachter of een groep van bevrachters87. 
Deze capaciteitsproblematiek 
Zandvliet-H ten volle benut zou kunnen worden voor de Belgische markt88. 

Ook deze investering illustreert het belang van upstream toevoercapaciteit voor de 
Belgische markt. Vereenvoudigend kan worden gesteld dat de creatie van bij

in rconnecties kent, bepaald wordt door wat upstream gebeurt. 
buiten het directe bereik van de Belgische vervoersondernem

te

overheden valt en vooral bepaald wordt door de afspra
Belgische leveringscontracten en de naburige vervoersond
doorvoerbevrachters optreden. Dit indicatief plan hanteert de hypothese dat de nodige 

                                                 
87 Een dergelijke benadering wordt in dit indicatief plan ook gevolgd voor vervoerscapaciteit voor 
doorvoerstromen door België. De hier vermelde informatie is het resultaat van een overleg tussen de CREG en 
GtS. 
88 In deze problematiek is overleg tussen netbeheerders noodzakelijk, maar niet voldoende aangezien 
verbintenissen van bevrachters noodzakelijk zijn voor upstream investeringen. Dit specifiek geval heeft een 

ht, speelt mee in dit debat. 

bredere draagwijdte zoals de discussie inzake parallelle routes tussen twee vervoersnetten. Gts is met name 
terughoudend om te investeren in een versterking vanaf Ravenstein (oost-west-stroom) terwijl in België een 
leiding wordt getrokken via Obbicht-Lommel-Loenhout (oost-west-stroom). Ook de problematiek dat het 
gewicht van ’s Gravenvoeren als Belgisch ingangspunt verschuift naar Obbic
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ingrepen upstream gebeuren. Indien evenwel blijkt dat de initiatieven upstream 
uitblijven, zal gekeken moet worden naar een fall-back optie. In dit geval dient er dus 
een alternatieve toevoer ten belopen van 210 k.m³(n)/h bepaald te worden voor de piek. 
Deze vaststelling is een bijkomend argument voor het ter beschikking stellen van extra 
uitzendcapaciteit op de LNG-terminal voor de Belgische markt (bijlage B19, 
investeringsfiche H.3 en H.4). 

E. TOEVOERCAPACITEIT TE OBBICHT 

ding ook het ingangspunt Eynatten 
bereikt89. Het ingangspunt Obbicht was vroeger van beperkt belang omdat het uitmondt 

 en (ii) de voorziening van H-gas in Limburg en de 
Kempen (zie WKK en elektriciteitscentrales) (bijlage B.1). Bovendien bestaat er een 

gingsproblematiek in het L-gasgebied. De diagnose geeft als 
simulatieresultaat dat deze leiding moet worden verder getrokken tot Loenhout in de 

t de 
downstream vervoerscapaciteit en er tekorten optreden aan ingangscapaciteit voor 

n dat een investering in compressie te Dilsen de 
ingangscapaciteit te Obbicht zal verhogen met 250 k.m³(n)/h tot 428 k.m³(n)/h 
(bijla
Zandvl at de upstream capaciteit van GtS slechts een capaciteit kan 
lever Een verhoging betekent versterkingen vanaf het 
vervoersknooppunt Ravenstein91. Mochten deze versterkingen uitblijven, hetgeen de 

en herwaardering van de aftakking van de 
Segeo-leiding te Oupeye richting Lanaken kan hiervoor een potentiële optie zijn 

unt in de toekomst wordt mede sterk bepaald door de 
potentiële aanwending van de vTn-leiding voor de Belgische markt en de potentiële 

NVOEREN 

De ingangscapaciteit te ’s Gravenvoeren blijft ongewijzigd op een debietcapaciteit van 
1.224 k.m³(n)/h tot 2014. Ook hier geldt dat de upstream toevoercapaciteit om tegelijk 
het Franse doorvoercontract op de Segeo-leiding met een capaciteitsonderschrijving van 
713 k.m³(n)/h en de Belgische contracten uit te voeren, niet gegarandeerd is. Het 
aandeel van de capaciteit die voor doorvoer is gereserveerd bedraagt 58,3%. De 
reservatie voor bestaande contracten van Noors aardgas via Emden is beperkt en valt 
nagenoeg volledig weg na 2011. Dit betekent dat op het ingangspunt ’s Gravenvoeren 
een belangrijke hoeveelheid capaciteit vrij komt voor nieuwe invoercontracten van 

                                                

Obbicht kan aanzien worden als het zusteringangspunt van het zuidelijker gelegen 
ingangspunt ’s Gravenvoeren. Beide worden bevoorraad door dezelfde upstream leiding 
van GtS die, mede in Nederlands Limburg de aftakking richting het Duitse Bocholtz voedt 
en zo verder gaat in de Duitse TENP-leiding. Deze aftakking is ook indirect van belang 
voor België omdat het aardgas in de TENP-lei

in een overwegend L-gasgebied. Het belang van Obbicht groeit echter door het leggen 
van een ND600 leiding tot Lommel in 2003-2004. Dit in het raam van een (i) bevordering 
van de oostelijke invoer van aardgas

relatie met de mededin

optiek van een verdere ontsluiting van de Antwerpse regio (bijlage B.19, 
investeringsfiche H.8). Deze nieuwe projecten maken van Obbicht een steeds 
belangrijker ingangspunt en verschuiven enigszins het belang van ’s Gravenvoeren. 
Aangezien 178 k.m³(n)/h ingangscapaciteit in Obbicht niet langer coherent is me

België, wordt aangenome

ge B.19, investeringsfiche H.9). Naar analogie met het nieuwe ingangspunt te 
iet, geldt hier d

en van 220 k.m³(n)/h90. 

nuttigheid van heel de as Obbicht-Lommel-Loenhout zou hypothekeren, moeten 
alternatieve oplossingen worden gezocht. E

(bijlage B.19, investeringsfiche H.9 en H.14). 

De rol van Obbicht als ingangsp

aftakkingen. De mogelijkheid om naast tegenboekingen te ’s Gravenvoeren, tevens 
fysisch de aardgasstroom om te draaien waardoor ’s Gravenvoeren (mede) de toevoer te 
Obbicht kan verzekeren, is belangrijk voor de bevoorradingszekerheid. 

F. TOEVOERCAPACITEIT TE ‘S GRAVE

 
89 Er is bijvoorbeeld ‘handel aan de flens’ waarbij aardgas met bestemming Italië verhandeld wordt voor 
doorvoer richting Groot-Brittannië via de vTn-leiding. 
90 Door een relatief beperkte technische ingreep door GtS kan de capaciteit van het station te Obbicht 
verhoogd worden tot 220 k.m³(n)/h. Indien deze capaciteit evenwel tegelijk met bestaande onderschrijvingen 
te ’s Gravenvoeren wordt afgenomen, is het noodzakelijk om ook vanaf het knooppunt te Ravenstein de 
capaciteit te versterken.  In deze optiek is op het eerste gezicht een uitgangscapaciteit van het grensstation 
Obbicht – in de richting van België - technisch denkbaar tot 430 k.m³(n)/h.  
91 De problematiek loopt parallel met deze voor de versterking van Zandvliet-H. 

150/173 



aardgas dat verkregen kan worden in het Nederlands invoerknooppunt 
Statenzijl waar zowel rachters sta

Emden/Oude 
Noors als Russisch aardgas binnenkomt. Bev an in dit 

geval voor de keuze om aardgas van noord naar zuid te vervoeren, hetzij via Nederland, 

OEVOERCAPACITEIT TE

In Eynatten is een aansluiting op tw AL in het noordoosten 
en beheerd door Wingas en (ii)  ide 
leidingen, waarvan de upstream to eemt in 

 de interconnectie nden aansluiting op de 
ding. Bijgevolg zijn er feitelijk twee ingangspunten te Eynatten en is er een 
am vermazing. 

or doorvoer via de 

room van al dan niet Russisch aardgas, wordt momenteel vooral 
 de Britten te bevoorraden tijdens de winter. Aangezien Groot-Brittannië 

nkelijk wordt van voer via het vasteland, kan worden aangenomen dat 
de fysische aardgasstr west de overhand zullen krijgen (§3.6) 
(bijlage B.19, inve  

es geven aan dat Eynatten aan belangstelling wint als ingangspunt voor de 
ische markt, omdat er onder meer wordt aangegeven dat marktspelers zich meer in 

erp van de vTn-leiding is echter sterk bepaald vanuit 
ee van getuigen de beperkte aftakkingen voor de Belgische 
markt, waarvan  situeren in het oosten te Berneau met aftakking op 

o-leiding, en ten wes  in de Zeebrugge-regio (hoofdzakelijk te Zomergem en te 
Wachtebeke). De aardgaskwaliteit wordt dan ook bepaald door de doorvoervereisten 

De vTn-leiding dient daarom t 
om zo tevens ingezet te k dingsas voor de 
elgische verbruikers. Dit betekent dat niet enkel de ingangscapaciteit dient te worden 

uitgebreid, maar dat tevens geïnvesteerd moet worden in bijkomende aftakkingen 
(bijlage B.19, investeringsfiche B.14). De integratie van de vTn-leiding is uiteraard een 
omvangrijke studie en vereist tevens inzicht in de beperkingen opgelegd door de 
ruimtelijke ordening.  

Bovendien stelt de CREG vast dat bij een individuele aanvraag om aardgasaansluiting 
naar een grootverbruiker in de nabijheid van de vTn-leiding, er tot heden evenwel zelden 
beroep wordt gedaan op de vTn-leiding, ook al is dit de meest efficiënte keuze in termen 
van noodzakelijke investeringen. Een systematische uitsluiting van de vTn-leiding voor 
dergelijke lokale verbindingen, leidt uiteindelijk tot een misvormd en minder adequaat 
netwerk. Het is daarom van belang om deze verstoring in de netwerkontwikkeling zo 
spoedig mogelijk op te lossen. Het gebruik van de vTn-leiding voor vervoer bevordert de 
interconnectie tussen het oostelijk en het westelijk deel van het H-gasvervoersnet en 
maakt de overgang van een meer BAP's systeem naar één enkel balanceringspunt (BAP) 
voor H-gas in de toekomst mogelijk. 

H. UITZENDCAPACITEIT VAN DE FLEXIBILITEITINSTRUMENTEN 

De inzet van de ondergrondse opslag te Loenhout en van de peak shaving plant te 
Dudzele voor het opvangen van het extreem piekdebiet van H-gas wordt weergegeven in 
tabel B.15/.1. 

hetzij via Duitsland. 

G. T  EYNATTEN 

ee Duitse leidingen (i) de WED
de TENP in het zuidoosten beheerd door Ruhrgas. Be

evoercapaciteit aanzienlijk is en vooral toen
functie van s met de Siberische aardgasvelden, vi
vTn-lei
upstre

De ingangscapaciteit van Eynatten is hoofdzakelijk gereserveerd vo
vTn-leiding naar de hub van Zeebrugge en/of Groot-Brittannië via de Interconnector. 
Deze reverse-st
aangewend om
steeds meer afha  in

oost naar omen van 
steringsfiche H.7).

De simulati
Belg
het oosten bevoorraden. Het ontw

n strategie voor doorvoer. Hier
de belangrijkste zich

de Sege ten

(§4.1.B). 

 meer geïntegreerd te worden in het vermaasd vervoersne
unnen worden als volwaardige bevoorra

B
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Tabel B.15/1 : Vooruitzichten van de be  
2014 

     k.m³(n) 

voorrading via flexibiliteitinstrumenten H-gas tot

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014     
Loenhout    550  550 550 6 625 625 625 625 625 625 25 625 625 
piek uitzending 500 500 500 5
PSP Dudzele 500 500 500 5  500 500 500 

ng 400 400 400 400 400 

75 575 575 575 575 575 575 575 575 
00 500 500 500 500 500

piek uitzendi 400 400 400 400 400 400 400 

Er wordt rekening gehouden  het gegeven dat 50 k.m³(n)/h uitzendcapaciteit van de 
ut en 100 k.m³(n)/h uitzendcapaciteit van de PSP 

als operationele reserve (§5.5). Er wordt verondersteld dat vanaf 
/h 

teit te Loenhout voor het tijdelijk ‘parkeren’ en ‘lenen’ 
van aardgas mo ebruikers mogelijk worden opdat de liquiditeit van de 
Belgische aardgasmarkt zou en worden bevorderd. De inschakeling van de opslag te 
Loenhout vo leinden (bijvoorbeeld prijsarbitrage) is wenselijk. De 

 maken deel ui n het commerciële beleid dat in ontwikkeling is (zie 
n H.10). 

met
ondergrondse opslag te Loenho
gereserveerd blijft 
2007-2008 de uitzendcapaciteit van de ondergrondse opslag toeneemt met 75 k.m³(n)
(zie bijlage 19, investeringsfiche H.10). 

Het gebruik van de opslagcapaci
et voor alle netg

kunn
or commerciële doe

modaliteiten t va
.5 ebijlage 19, investeringsfiche H
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BBIIJJLLAAGGEE  BB..1166  ::  SSPPRREEIIDDIINNGG  BBEEVVOOOORRRRAADDIINNGG  HH--GGAASS  ((§§55..33))  

Figuur B.16/1 : Bevoorrading 6 k.m³(n)/h)  N-O-Z-W bij piekdebiet in 2004 (3.58

OOST
24,0%

WEST
55,1%

NOORD
20,9%

 

Figuur B.16/2 : Bevoorrading N-O-Z-W bij pi 4 (4.474 k.m³(n)/h) ekbevoorrading in 201

OOST
35.5%

WEST
44.3%

NOORD
20.2%
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BBIIJJLLAAGGEE  BB..1177  ::  IINNGGAANNGGSSCCAAPPAACCIITTEEIITT  PPEERR  SSCCEENNAARRIIOO  --  §§66..33..BB  

Figuur B.17/1 :Surplus/deficit aan ingangscapaciteit voor H-gas per scenario 

500

1000

1500

/h

-1000

-500

0

k.
m

³(n
)

diagnosescenario 21 -138 -221 -280 -550 -441 -543 -593 -644 -693 -732

marktscenario 202 80 63 54 -153 -20 -89 -105 -134 -188 -195

iescenario 913 953

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

intervent 1012 993 913 1074 1118 1158 1214 1271 1338
 

Figuur B.17/2 :S  ingangscapaciteit voor L-gas per scenario urplus/deficit aan

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

600

700

k.
m

500

)/h
³(n

diagnosescenario 329 300 269 239 -43 -74 -106 -135 -165 -195 -225

marktscenario 399 374 348 323 46 21 29 23 13 37 15

interventiescenario 492 496 500 620 437 471 477 454 458 462 466

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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BBIIJJLLAAGGEE  BB..1188  ::  RREELLAATTIIEE  IINNVVEESSTTEERRIINNGGEENN  EE BB..1199//BB..2200  NN  VVEERRVVOOEERRSSTTAARRIIEEVVEENN  ––  BBIIJJLLAAGGEE  

In bijlage B.19 en B.20 wordt ee n de investeringskosten 
(capex) en de exploitatieko investeringen. Het 
betreffen schattingen op basi  het recente 
verleden en dus kosten op ge prijzen, 
onafhankelijk van de eventue reisen. 

een tarifair effect ende investering wordt bepaald door twee 
n : de groei van de gereguleerde kosten en de groei van de 

nderschrijving. L  groei van de kosten hoger dan de groei van de 
t lgemeen tarief stijgen. Bij gelijke groei is de investering 

ien de groei van de onderschrijving hoger ligt dan de groei van de 

wat het arifair effect is van een bijkomende geïsoleerde investering 
aan de hand van voudigde berekening waarbij abstractie wordt gemaakt 
van de verschille een eigen tarief kennen (CREG 2003) : 

n ruwe raming gegeven va
sten per jaar (opex) van de indicatieve 
s van kostenvergelijkingen van investeringen in
 basis van de huidige technologie en de huidi
le bijzonderheden die het traject ve

Het algem  van een bijkom
factore
capaciteitso igt de
onderschrijving, dan zal he  a
tariefneutraal en ind
kosten, zal het tarief dalen. 

Er wordt onderzocht t
 volgende vereen
nde diensten die 

MTSR
kostendeguleergetarief = re

ge cc * RAB) + afschrijvingen] 

 verwacht erschrijving in k.m³(n)/h 

in 2003 ten belo elijke 
invoercapaciteit voor H-gas e der een piekomstandigheid (§3.3). Dit wijst erop 

rachters omwille va n dan 
sisch nodig. Deze overboekin  voor het systeem. In ieder 
eval leidt dit tot een lager eenheidstarief voor vervoerscapaciteit.  

Deze gereguleerde gegevens voor 2003 leiden tot een uniform theoretisch postzegeltarief 
(H-gas en L-gas) van 32,35 euro/(k.m³(n)/h)/j. Dit is een theoretisch gemiddelde omdat 
abstractie wordt gemaakt van de verschillende diensten.  

Voor de verschillende investeringen zal het geïsoleerd theoretisch postzegeltarief worden 
geraamd in de veronderstelling dat de additionele capaciteit voor 100% wordt 
onderschreven. Als het geïsoleerde postzegeltarief lager is dan het theoretisch uniform 
tarief van 32,35 euro/(k.m³(n)/h)/j, leidt de bijkomende investering tot een algemene 
tariefdaling. Ook hier wordt abstractie gemaakt van wijzigingen in de tariefsamenstelling 
en worden toekomstige investeringen beoordeeld op basis van de tariefformule voor 
2003. 

Het is belangrijk te onderlijnen dat het hier over een ‘marginale berekening’ (marginale 
kosten / marginaal gebruik) gaat nadat elders reeds voldoende investeringen zijn 
gebeurd opdat verondersteld kan worden dat de volledige extra capaciteit technisch 
gereserveerd kan worden. Met andere woorden, het downstream (en upstream) 
vervoersnet is klaar voor de bijkomende investering en vervolgens wordt het effect van 
de bijkomende investering op het tarief becijferd.  

Een beter beeld zou gegeven worden door het tarifair effect van een volledig project van 
entry tot de exits te becijferen, maar deze benadering geeft dan weer geen tarifair beeld 
van de stapsgewijze versterkingen.  

 

reguleerde kosten = [ OPEX + (wa

MTSR = e capaciteitsond

De MTSR pen van 6.100 k.m³(n)/h is hoger dan de noodzak
n L-gas on

dat bev n back-up en flexibiliteit meer capaciteit reservere
gen zijn op zich niet schadelijkfy

g
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THEORETISCHE ILLUSTRATIE 

Investering : een bijkomend pressie-installatie te Dilsen die de invoercapaciteit te 
Obbicht verhoogt met 250 k eraamd op 25 Meuro 

e opex op 0,5 Meuro. Er  
onderschreven zonder dat hiervoor nog el  investeringen nodig zijn. 

Geïsoleerd postzegeltarief  

Meuro + (wacc * ))/ 
250 k.m³(n)/h 
 13,13 euro/(k.m³(n)/

erd postzegeltarie ef 

De gereguleerde kosten nem e met 1,7% en de MTSR neemt toe met 
n 

eeld 
. Bepaalde baten zijn hierin niet 

net 
 

e com
.m³(n)/h en waarvan de capex wordt g

en d  wordt aangenomen dat deze capaciteit volledig kan worden
ders downstream

= (0,5  25 Meuro) + (gereguleerde afschrijvingsvoet * 25 Meuro

= h)/j 

Het geïsole f is aanzienlijk lager dan het geaggregeerd postzegeltari
hetgeen leidt tot een algemene tariefdaling. 

en globaal gezien to
4,1% waardoor het postzegeltarief afneemt met 2,3%, ofwel 0,75 euro/(m³(n)/h)/j, e
31,60 euro/(m³(n)/h)/j bereikt. 

Het dient te worden opgemerkt dat het tariefeffect niet de enige factor is die een b
geeft van de baten/kosten ratio van een investering
direct opgenomen, zoals investeringen die leiden tot een grotere vermazing van het 
en het verhogen van de flexibiliteit. Daarom bestaan de investeringsfiches in bijlage B.19
en B.20 uit een multi-criteria schema. 
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BBIIJJLLAAGGEE  BB..1199  ::  IINNVVEESSTTEERRIINNGGSSFFIICCHHEESS  VVEERRVVOOEERRSSNNEETTWWEERRKK  HH--GGAASS  ((§§66..44))  

investeringsfiche H.1 LEIDING BRAKEL-HAALTERT 

JAAR operationeel in 2005 
DOEL • versterking bevoorrading Brusselse westrand en verhoging van de

flexibiliteit van het vervoersnetwerk ; 
 

• leiding is nodig opdat de elektriciteitscentrale van Drogenbos 
(STEG) niet langer genoodzaakt zou zijn om niet-vaste 

aciteit te onderschrijven vervoerscap
INVESTERING leiding Brakel-Haaltert ND500 ; 25 km 
CAPEX  12,5 Meuro 
OPEX   
TARIEFIMPACT  lichte stijging (beinvloedt tarief i.f.v. groei kosten / groei gebruik) 
INTERDEPENDENTIE TUSSEN PROJECTEN veeleer een onafhankelijk project 
SCENARIOGEVOELIGHEID 
De verbinding is wein draagt bij tot een verhoging van de flexibiliteit en vergemakkelijkt 
de netbalancering.  

ig scenariogevoelig en 

SWOT-EVALUATIE 
STRENGHTS                   

NETVERMAZING bijdrage 
TOEVOERROUTES nihil 

FLEXIBILITEIT bijdrage 
B ge AP (BALANCERING) bijdra

WEAKNESSES  
UPSTREAM BESLISSING nihil 

OPPORTUNITIES  
CONVERSIE L OP H nihil 

RETURN VIA DOORVOERBEVRACHTERS nihil 
NETPENETRATIE bijdrage 

THREATS  
RISICO ‘SUNK COST’ nihil 

NOOD UPSTREAM INVESTERINGEN nihil 
ALTERNATIEF commercieel beleid voor onderbreekbaarheid 
BESLUIT noodzakelijkheid wordt sterk bepaald door de vraag naar vaste-capaciteit 

voor de aardgascentrale van Drogenbos ; vanuit lokaal oogpunt prioritair 
om te kunnen voldoen aan een redelijke marktvraag 
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IM N  investeringsfiche H.2 PLEMENTATIE REG-ONTSPANSTATIO

JAAR vanaf 2005 
DOEL t toepasen van REG-projecten op 

n van 2001 (bijlage B.1.C). 

• nemen van initiatieven voor he
ontspanstations ;  

• valorisatie van een haalbaarheidsanalyse naar aanleiding van het 
indicatief pla

INVESTERING Projecten die zichzelf terugverdienen op korte termijn 
CAPEX   
OPEX   
TARIEFIMPACT  nihil 
INTERDEPENDENTIE TUSSEN PROJECTEN nihil 
SCENARIOGEVOELIGHEID 
Project is niet scenariogevoelig en b
tussen het vervoers- en distributien

etreft de benutting van een opportuniteit voor REG op de interconnectie 
netwerk (‘city gates’). 

SWOT-EVALUATIE 
STRENGHTS                   

NETVERMAZING nihil 
TOEVOERROUTES nihil 

FLEXIBILITEIT nihil 
BAP (BALANCERING) nihil 

WEAKNESSES  
UPSTREAM BESLISSING nihil 

OPPORTUNITIES  
CONVERSIE L OP H nihil 

RETURN VIA DOORVOERBEVRACHTERS nihil 
NETPENETRATIE nihil 

THREATS  
RISICO ‘SUNK COST’ nihil 

NOOD UPSTREAM INVESTERINGEN nihil 
ALTERNATIEF opportuniteit waarvan ‘proof of concept’ is 

geleverd. 
Een op zichzelf bestaande REG-

BESLUIT Prioritair initiatief vanuit REG. 
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investeringsfiche H.3 FLEXIBILITEIT H-GASVERVOERSNET (GEVALSTUDIE) 

JAAR Kalender is afhankelijk van de gevalstudie verwacht tegen eind 2005 
(bijdrage actualisatie indicatief plan 2007) die tevens bepaald wordt door 
het commerciële beleid van de netbeheerder. 
 
De vervoersonderneming wordt verzocht, als onderdeel van deze 
gevalstudie, een economische afweging te maken tussen de verschillende 
oplossingen ter handhaving van de systeemintegriteit en tegen 
februari 2005 een uitvoerige studie aan de CREG over te maken. 

DOEL Studie van de aanwending van de LNG-terminal voor de Belgische markt 
(eventueel extra hervergassingstrein), extra emissiecapaciteit van de 
ondergrondse opslag te Loenhout en andere flexibiliteitsinstrumenten met 
oog op : 
i) verzekeren van het piekdebiet ;  
ii) operationele reserve, systeemintegriteit incident management ;  
iii) commerciële aanwending (tijdelijk ‘parkeren’ en ‘ontlenen’ van aardgas) 
iv) evolueren naar 1 balanceringspunt ; 
v) verminderen van de balanceringseisen voor de bevrachters 

INVESTERING afhankelijk van de uitkomst van de gevalstudie : zie bijv. aanwending van 
de LNG-terminal voor de Belgische markt en uitzendcapaciteit opslag te 
Loenhout 

CAPEX  afhankelijk gevalstudie 
OPEX  afhankelijk gevalstudie 
TARIEFIMPACT  mogelijke tariefreductie door aanwending van goedkopere oplossingen dan 

tegenwoordig 
INTERDEPENDENTIE TUSSEN PROJECTEN Afhankelijk van de aanwending van LNG-terminal (investeringsfiche H.6) 

Versterking opslag Loenhout (investeringsfiche H.10) 
Afhankelijk van het commercieel beleid (investeringsfiche H.) 

SCENARIOGEVOELIGHEID 
algemeen : dit project is weinig scenariogevoelig en sluit sterk aan op de nood om i) de organisatie van de 
vervoersmarkt af te stemmen op de behoeften in een vrije markt, ii) dag/nacht balancering te waarborgen en 
iii) het piekdebiet te leveren in een systeem waarbij binnenlandse opslag relatief beperkt is. 
SWOT-EVALUATIE 
STRENGHTS                   

NETVERMAZING nihil 
TOEVOERROUTES nihil 

FLEXIBILITEIT grote bijdrage (= doelstelling) 
BAP (BALANCERING) grote bijdrage (= doelstelling) 

WEAKNESSES  
UPSTREAM BESLISSING nihil 

OPPORTUNITIES  
CONVERSIE L OP H nihil 

RETURN VIA DOORVOERBEVRACHTERS nihil 
NETPENETRATIE nihil 

THREATS  
RISICO ‘SUNK COST’ nihil 

NOOD UPSTREAM INVESTERINGEN nihil 
ALTERNATIEF  
BESLUIT prioritaire gevalstudie ten behoeve van de efficiëntie van de vervoersmarkt 
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investeringsfiche H.4 UPSTREAM KNELPUNTEN (GEVALSTUDIE) 

JAAR Kalender is afhankelijk van gevalstudie verwacht tegen eind 2005 
(actualisatie indicatief plan 2007)  

DOEL Audit van upstream knelpunten, voorstellen van eventuele oplossingen en 
desnoods fall back projecten voorstellen.  
In eerste instantie diagnose knelpunten in het vervoersnetwerk van GtS 
(zie bevoorrading Zandvliet-H en Obbicht bijlage B.9), maar ook de 
upstream capaciteit te Eynatten. 

INVESTERING Afhankelijk van de resultaten van de gevalstudie  
CAPEX   
OPEX   
TARIEFIMPACT  indien investeringsneutraal voor België leidt verhoging van upstream 

ingangscapaciteit potentieel tot een tariefdaling 
INTERDEPENDENTIE TUSSEN PROJECTEN De gevalstudie draagt bij tot de verzekering van de capaciteitsgarantie aan 

de invoerpunten. In eerste instantie te Zandvliet-H en te Obbicht. En dus 
ook de rol van de leiding Dilsen-Lommel-Loenhout. 

SCENARIOGEVOELIGHEID 
algemeen : dit project is weinig scenario gevoelig  
specifiek : dit project is prioritair voor het waarborgen van de Belgische bevoorradingszekerheid  

in eerste instantie betreffen het volgende twee knelpunten : 

i) de indicatieve capaciteit van het nieuwe invoerpunt te Zandvliet-H bedraagt 340 k.m³(n)/h indien geen 
rekening wordt gehouden met de upstream toevoercapaciteit en de downstream overbrengingscapaciteit. 
De upstream ingangscapaciteit is afhankelijk van het vervoersnet van GtS. Het Nederlandse vervoersnet 
kan momenteel slechts 130 k.m³(n)/h toevoercapaciteit garanderen. Om deze capaciteit op te krikken 
zijn er versterkingen nodig vanaf het Nederlandse vervoersknooppunt te Ravenstein ; 

ii) indien GtS de nodige investeringen vanaf het Nederlands knooppunt Ravenstein niet uitvoert waardoor de 
maximale toevoercapaciteit van Obbicht beperkt blijft tot 220 k.m³(n)/h, moet een alternatief gevonden 
worden om de hoofdas Obbicht-Dilsen-Lommel-Loenhout te voeden : bijvoorbeeld het gebruik van de 
interconnectie te ’s Gravenvoeren als fysisch uitvoerpunt om via Nederlands Limburg Obbicht te 
bevoorraden of rechtstreeks via het Duitse vervoersnet of de bestaande aftakking van de Segeo-leiding 
te Oupeye richting Lanaken benutten. 

SWOT-EVALUATIE 
STRENGHTS                  

NETVERMAZING 
TOEVOERROUTES 

FLEXIBILITEIT 
BAP (BALANCERING) 

WEAKNESSES 
UPSTREAM BESLISSING 

OPPORTUNITIES 
CONVERSIE L OP H 

RETURN VIA DOORVOERBEVRACHTERS 
NETPENETRATIE 

THREATS 
RISICO ‘SUNK COST’ 

NOOD UPSTREAM INVESTERINGEN 
ALTERNATIEF 

 
 
 
 
 
 
 
 
afhankelijk van de gevalstudie 

BESLUIT prioritaire gevalstudie  
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investeringsfiche H.5 LIQUIDITEIT HUB (GEVALSTUDIE)  

JAAR 2005 
DOEL Studie van de haalbaarheid van een pool : 

 
i) interactie tussen de hub en een nationale pool ; 
ii) interoperabiliteit van H-gaskwaliteiten en gasmenging ; 
iii) de gevolgen van eventuele verschillende categorieën van 
vervoerscontracten (bijvoorbeeld bulk-vervoer) ; 
iv) LNG-handel op de hub van Zeebrugge ; 
v) het commerciële beleid voor de bevordering van de liquiditeit. 

INVESTERING  
CAPEX   
OPEX   
TARIEFIMPACT   
INTERDEPENDENTIE TUSSEN PROJECTEN  
SCENARIOGEVOELIGHEID 
Dit project is weinig scenariogevoelig en draagt bij tot een verhoging van de toegankelijkheid van de hub van 
Zeebrugge (en bijgevolg de liquiditeit) door een vereenvoudiging van transacties. 
SWOT-EVALUATIE 
STRENGHTS                   

NETVERMAZING nihil 
TOEVOERROUTES nihil 

FLEXIBILITEIT liquiditeit van de hub van Zeebrugge neemt toe 
BAP (BALANCERING) nihil 

WEAKNESSES  
UPSTREAM BESLISSING nihil 

OPPORTUNITIES  
CONVERSIE L OP H nihil 

RETURN VIA DOORVOERBEVRACHTERS mogelijk 
NETPENETRATIE nihil 

THREATS  
RISICO ‘SUNK COST’ nihil 

NOOD UPSTREAM INVESTERINGEN nihil 
ALTERNATIEF Het betreft een verbetering van de toegankelijkheid van de hub van 

Zeebrugge. 
BESLUIT Prioritair project omwille van de creatie van marktliquiditeit en de 

bevordering van de vrije marktwerking. 
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investeringsfiche H.6 UITBREIDING LNG-TERMINAL 

JAAR 2006 
beslissing van de  N.V. Fluxys LNG 30 juni 2004 

DOEL doorstroomcapaciteit verhogen van 5 G.m³(n) (60 schepen) tot 8-
9 G.m³(n) (100-110 schepen) : 
 

• uitbreiding van het opslagvolume met 50% (+140 k.m³) 
• uitbreiding van de uitzendcapaciteit met 100% (+900 k.m³(n)/h) 

 
INVESTERING de bouw van een vierde tank met een opslagvolume van 140 k.m³ LNG 

de bouw van vijf hervergassingstreinen met een uitzendcapaciteit van 
180 k.m³(n)/h 

CAPEX  165 Meuro (vierde tank : 111 Meuro ; 5 hervergassingstreinen : 54 Meuro) 
OPEX  13 Meuro 
TARIEFIMPACT  mogelijke tariefdaling (meerjarentarieven) voor het gebruik van de LNG-

terminal (groei kosten < groei gebruik) 
INTERDEPENDENTIE TUSSEN PROJECTEN Afhankelijk van het gebruik voor doorvoer vereist dit project versterkingen 

van de overbrengingscapaciteit van het vervoersnetwerk 
(investeringsfiche H.13) 

SCENARIOGEVOELIGHEID 
Het belang van dit project is tevens aangetoond in een haalbaarheidsstudie naar aanleiding van het indicatief 
plan 2001 (bijlage B.1.E). 
 
algemeen : indien blijkt dat de bijkomende capaciteit wordt gereserveerd voor doorvoer, zijn bijkomende 
investeringen in het vervoersnetwerk nodig (investeringsfiche H.13) 
 
specifiek : indien blijkt dat minder dan 800 k.m³(n)/h van de uitzendcapaciteit wordt gereserveerd voor de 
Belgische markt, zijn er elders extra investeringen nodig. In dat geval zal de integratie van de vTn-leiding voor 
de Belgische markt vervroegd moeten worden (investeringsfiche H.14)  
SWOT-EVALUATIE 
STRENGHTS                   

NETVERMAZING nihil 
TOEVOERROUTES nihil 

FLEXIBILITEIT grote bijdrage tot de flexibiliteit 
BAP (BALANCERING) bijdrage 

WEAKNESSES  
UPSTREAM BESLISSING nihil 

OPPORTUNITIES  
CONVERSIE L OP H nihil 

RETURN VIA DOORVOERBEVRACHTERS waarschijnklijke reservatie door doorvoerbevrachters 
NETPENETRATIE nihil 

THREATS  
RISICO ‘SUNK COST’ nihil 

NOOD UPSTREAM INVESTERINGEN indirect 
ALTERNATIEF  
BESLUIT prioritair project 
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investeringsfiche H.7 VERSTERKING VERVOERSCAPACITEIT VTN-LEIDING IN REVERSE  

JAAR 2006, aansluitend op de beslissing om de Interconnector te versterken 
DOEL De beheerder van de Interconnector heeft beslist om de capaciteit richting 

Groot-Brittannië uit te breiden van 8,5 G.m³(n) per jaar tot 
16,5 G.m³(n) per jaar vanaf december 2005 en tot 23,5 G.m³(n) per jaar 
vanaf december 2006. 

INVESTERING In een eerste fase compressie te Winksele en in de tweede fase tevens te 
Zeebrugge op het Belgische vervoersnetwerk. 

CAPEX   
OPEX   
TARIEFIMPACT  nihil, voor doorvoer 
INTERDEPENDENTIE TUSSEN PROJECTEN Afhankelijk van de bevoorrading van het Groot-Brittannië. 
SCENARIOGEVOELIGHEID 
Weinig afhankelijk van het scenario voor de Belgische markt, maar wel een belangrijk gegeven voor de 
aanwending van de vTn-leiding voor de binnenlandse markt. 
SWOT-EVALUATIE 
STRENGHTS                   

NETVERMAZING Nihil 
TOEVOERROUTES Nihil 

FLEXIBILITEIT Nihil 
BAP (BALANCERING) Nihil 

WEAKNESSES  
UPSTREAM BESLISSING afhankelijk van doorvoerbevrachters voor de Britse markt 

OPPORTUNITIES  
CONVERSIE L OP H Nihil 

RETURN VIA DOORVOERBEVRACHTERS gebruik in handen van doorvoerbevrachters 
NETPENETRATIE Nihil 

THREATS  
RISICO ‘SUNK COST’ Beperkt aangezien voor dergelijke “doorvoerprojecten” enkel geïnvesteerd 

wordt indien er voldoende lange termijnverbintenissen gesloten zijn. 
NOOD UPSTREAM INVESTERINGEN in Duitsland en verder tot de Siberische bronnen zal tevens versterkt 

moeten worden. 
ALTERNATIEF Afhankelijk van keuzes van doorvoerbevrachters 
BESLUIT Prioritair vanuit doorvoerstandpunt : is een noodzakelijk upstream-

investering om de versterking van de Interconnector te kunnen benutten. 
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investeringsfiche H.8 VERBINDING LOMMEL–LOENHOUT 

JAAR operationeel in 2007 
uitvoeringstijd bedraagt circa 3,5 jaar 

DOEL Deze ‘multi-functionele’ leiding wordt geadviseerd omwille van : 
a. algemene ontlasting van punten op het vervoersnet die verzadigd 
dreigen te worden ;  
b. deze verbinding draagt niet zozeer bij tot een verhoging van de 
ingangscapaciteit van het vervoersnet maar wel tot een verhoging van de 
flexibiliteit aan de invoerpunten. Aangezien het invoerpunt van 
bevoorrading steeds minder op voorhand is gekend, draagt deze verbinding 
bij tot de bevoorradingszekerheid. Bevrachters zijn vrijer in de keuze van 
de routes hetgeen markttoegankelijkheid en liquiditeit verhoogt ; 
c. verzekeren bevoorrading opslag te Loenhout in de zomerperiode ; 
d. de ontsluiting vanuit het oosten van de Antwerpse markt (25% Belgisch 
aardgasverbruik) ;  
e. deze verbinding draagt bij tot een rationalisering van 3 
balanceringspunten naar 1 balanceringspunt. 
 
Deze troeven kunnen pas ten volle worden verwezenlijkt indien de 
capaciteit van Obbicht wordt verhoogd (investeringsfiche H.4 en H.9).  

INVESTERING aanleg van een nieuwe leiding ND600 van Lommel tot Loenhout, circa 61,5 
km 

CAPEX 30,8 Meuro  
OPEX   
TARIEFIMPACT  leidt potentieel tot tariefdaling ten belopen van ca. 7%  

(groei kosten < groei gebruik) 
INTERDEPENDENTIE TUSSEN PROJECTEN dit project is het sluitstuk van het project Obbicht-Dilsen-Lommel 

gerealiseerd in 2004 en creëert zo een nieuwe hoofdas ; om alle troeven 
van deze multi-functionele leiding te kunnen benutten, is compressie te 
Dilsen nodig (en upstream versterking vervoersnetwerk GtS) (zie 
investeringsfiche H.4 en H.9). 

SCENARIOGEVOELIGHEID 
algemeen : dit project is weinig scenariogevoelig en draagt vooral bij tot een algemene netoptimalisatie en 
flexibiliteit 
specifiek : deze verbinding vergemakkelijkt L/H-conversie en maakt het mogelijk dat bijkomende 
aardgascentrales zich gaan localiseren in het Antwerpse. 
 
Het belang van dit project is tevens aangetoond in een haalbaarheidsstudie naar aanleiding van het indicatief 
plan 2001 (bijlage B.1.A). 
SWOT-EVALUATIE 
STRENGHTS                   

NETVERMAZING grote bijdrage 
TOEVOERROUTES leidt tot een opwaardering van het invoerpunt te Obbicht 

FLEXIBILITEIT grote bijdrage keuzevrijheid van het invoerspunt en ontlasting van 
binnenlandse punten die verzadigd dreigen te worden 

BAP (BALANCERING) grote bijdrage, rationalisering van 3 BAPs naar 1 BAP 
WEAKNESSES  

UPSTREAM BESLISSING Nee 
OPPORTUNITIES  

CONVERSIE L OP H vergemakkelijkt en vergroot potentieel conversie L/H  
RETURN VIA DOORVOERBEVRACHTERS nihil  

NETPENETRATIE vergroot penetratie H-gasnet in een L-gasgebied  
THREATS  

RISICO ‘SUNK COST’ Nihil 
NOOD UPSTREAM INVESTERINGEN indirect wordt verwacht dat het vervoersnetwerk van GtS wordt versterkt 

(zie investeringsfiche H.4 en H.9) 
ALTERNATIEF dit project kadert in een consequente uitbouw van het Belgisch 

vervoersnetwerk en kan gezien worden als een ‘missing’ link  
BESLUIT prioritaire investering  
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investeringsfiche H.9 DOWNSTREAM INVOERCAPACITEIT OBBICHT 

JAAR 2007 : wanneer Lommel-Loenhout operationeel is 
of althans zodra  
i) de upstream problemen zijn opgelost (zie investeringsfiche H.4)  
ii) het effect van conversie van L-gasklanten op H-gas is begroot 
(bijlage B.20 : investeringsfiche L.1) 

DOEL Verhoging van de downstream invoercapaciteit met 250 k.m³(n)/h 
(indicatieve capaciteit, afhankelijk van technisch-economische optimalisatie 
en de resultaten van de betrokken gevalstudies) 

INVESTERING Compressie-installatie te Dilsen 
CAPEX  25 Meuro 
OPEX  0,5 Meuro 
TARIEFIMPACT  leidt potentieel tot een tariefdaling met ca. 3% 

(beïnvloedt tarief i.f.v. groei kosten / groei gebruik) 
INTERDEPENDENTIE TUSSEN PROJECTEN noodzakelijke investering om optimaal gebruik te kunnen maken van de 

bevoorradingsas Obbicht-Dilsen-Lommel-Loenhout (investeringsfiche H.1) 
GEVOELIGHEID SCENARIO 
Algemeen : dit project is weinig scenariogevoelig en maakt deel uit van de strategie aan de oorsprong van de 
leiding Dilsen-Lommel en de verderzetting tot Loenhout 
Specifiek : deze investering is complementair om alle troeven van de verbinding Lommel-Loenhout te 
verwezenlijken 
 
Het belang van dit project is tevens aangetoond in een haalbaarheidsstudie naar aanleiding van het indicatief 
plan 2001 (bijlage B.1.A). 
SWOT-EVALUATIE 
STRENGHTS                   

NETVERMAZING op zich neutraal, maar verhoogt potentieel van vermazing downstream 
TOEVOERROUTES opwaardering invoerpunt Obbicht 

FLEXIBILITEIT grote bijdrage flexibiliteit 
BAP (BALANCERING) grote bijdrage rationalisering BAPs 

WEAKNESSES  
UPSTREAM BESLISSING relevantie is afhankelijk van investeringen in vervoersnetwerk van GtS 

OPPORTUNITIES  
CONVERSIE L OP H grote bijdrage conversie L op H 

RETURN VIA DOORVOERBEVRACHTERS Mogelijk 
NETPENETRATIE op zich neutraal, maar verhoogt potentieel van netpenetratie downstream 

THREATS  
RISICO ‘SUNK COST’ indien GtS niet investeert en indien geen fall back 

NOOD UPSTREAM INVESTERINGEN afhankelijk investeringen GtS 
ALTERNATIEF voeding van de leiding Dilsen-Lommel-Loenhout via aftakking Segeo-leiding 

te Oupeye tot Lanaken (zie tevens investeringsfiche H.4) 
BESLUIT prioritaire investering na garantie van versterkingen in het vervoersnetwerk 

van GtS 
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investeringsfiche H.10 OPSLAG LOENHOUT 
 

JAAR 2007-2008 : zo snel als technisch mogelijk 
DOEL • verhoging uitzendcapaciteit met 75 k.m³(n)/h  

• verhoging van de injectiecapaciteit tot 100 k.m³(n)/h 
• verhoging van het nuttig opslagvolume met 100 M.m³(n) 

INVESTERING  
CAPEX   
OPEX   
TARIEFIMPACT  neutraal overbrengingstarief, opslagtarief leidt potentieel tot tariefdaling 
INTERDEPENDENTIE TUSSEN PROJECTEN relevantie is gedeeltelijk bepaald door de leiding Lommel-Loenhout, vooral 

betreffende de injectiecapaciteit 
SCENARIOGEVOELIGHEID 
 algemeen : dit project is weinig scenariogevoelig omdat er nu reeds een 

vraagoverschot is 
specifiek : deze investering draagt sterk bij tot de interne flexibiliteit 

SWOT-EVALUATIE 
STRENGHTS                   

NETVERMAZING Nihil 
TOEVOERROUTES Nihil 

FLEXIBILITEIT belangrijke bijdrage 
BAP (BALANCERING) belangrijke bijdrage 

WEAKNESSES  
UPSTREAM BESLISSING Neutraal 

OPPORTUNITIES  
CONVERSIE L OP H Bijdrage 

RETURN VIA DOORVOERBEVRACHTERS Nihil 
NETPENETRATIE Nihil 

THREATS  
RISICO ‘SUNK COST’ nihil, is momenteel een tekort 

NOOD UPSTREAM INVESTERINGEN Nihil 
ALTERNATIEF invoerflexibiliteit aan de grens 
BESLUIT prioritair wegens structureel tekort aan opslagcapaciteit 
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investeringsfiche H.11 MENGINSTALLATIE AARDGASKWALITEITEN 

JAAR 2006-2007, randvoorwaarde uitbreiding van de LNG-terminal 
DOEL bijdrage interoperabiliteit aardgaskwaliteiten en verhoging liquidteit van de 

hub van Zeebrugge 
INVESTERING de derde LNG tank van de PSP (19 k.m³) te Dudzele aanwenden voor de 

opslag van stikstof met oog op het beheer van aardgaskwaliteiten 
CAPEX   
OPEX   
TARIEFIMPACT   
INTERDEPENDENTIE TUSSEN PROJECTEN  
 SCENARIOGEVOELIGHEID 
Dit project is weinig scenariogevoelig en draagt bij tot de oplossing van het reeds bestaande probleem van 
interoperabiliteit tussen de aardgaskwaliteit op de vTn-leiding (en dus hub) en de aardgaskwaliteit elders op het 
vervoersnetwerk. Via deze investering kan LNG verhandeld worden op de hub van Zeebrugge. 
SWOT-EVALUATIE 
STRENGHTS                   

NETVERMAZING Nihil 
TOEVOERROUTES Spotbevoorrading via hub kan bijvoorbeeld worden uitgebreid met LNG 

FLEXIBILITEIT Liquiditeit hub Zeebrugge neemt toe 
BAP (BALANCERING) Nihil 

WEAKNESSES  
UPSTREAM BESLISSING Nihil 

OPPORTUNITIES  
CONVERSIE L OP H bijdrage in de zin dat liquiditeit op H-gasmarkt toeneemt 

RETURN VIA DOORVOERBEVRACHTERS via menging wordt LNG ook geschikt als doorvoergas / aardgas op de hub 
van Zeebrugge 

NETPENETRATIE Nihil 
THREATS  

RISICO ‘SUNK COST’ Menginstallatie is veeleer een overbruggingsmaatregel totdat op 
internationaal niveau het interoperabiliteitsprobleem wordt opgelost. Dit 
neemt niet weg, dat dit project naar alle verwachting een korte 
terugverdientijd geniet. 

NOOD UPSTREAM INVESTERINGEN Nihil 
ALTERNATIEF De vastlegging van een internationale standaard (zie initiatief EASEE)is de 

beste oplossing voor het interoperabiliteitsprobleem.  
BESLUIT Prioritaire investering om de liquiditeit op de hub van Zeebrugge te laten 

toenemen door verhandeling van LNG mogelijk te maken. 
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investeringsfiche H.12 OKS ALS TRANSACTIEPUNT VOOR DE HUB  

JAAR 2006-2007 
DOEL Het fysische transactiepunt van de hub te situeren op het knooppunt OKS 

(Oostkerkestraat). 
 
De toegang van de hub vanaf de nabijgelegen terminals (ZPT, IUK, LNG-
terminal) is een belangrijke factor voor de expansie van de hub van 
Zeebrugge. 

INVESTERING  
CAPEX   
OPEX   
TARIEFIMPACT   
INTERDEPENDENTIE TUSSEN PROJECTEN Project is mede afhankelijk van de oplossing van de problematiek van de 

aardgaskwaliteiten (zie investeringsfiche H.11) 
SCENARIOGEVOELIGHEID 
Dit project is weinig scenariogevoelig en draagt bij tot een verhoging van de toegankelijkheid van de hub van 
Zeebrugge (en bijgevolg de liquiditeit) door een vereenvoudiging van transacties. 
SWOT-EVALUATIE 
STRENGHTS  

NETVERMAZING Nihil 
TOEVOERROUTES Nihil 

FLEXIBILITEIT liquiditeit van de hub van Zeebrugge neemt toe 
BAP (BALANCERING) Nihil 

WEAKNESSES  
UPSTREAM BESLISSING Nihil 

OPPORTUNITIES  
CONVERSIE L OP H Nihil 

RETURN VIA DOORVOERBEVRACHTERS Mogelijk 
NETPENETRATIE Nihil 

THREATS  
RISICO ‘SUNK COST’ Nihil 

NOOD UPSTREAM INVESTERINGEN Nihil 
ALTERNATIEF Het aanvaarden van nominaties tussen alle terminals onderling, zonder 

noodzaak om capaciteit te boeken. 
BESLUIT Prioritair project omwille van de creatie van marktliquiditeit en de 

bevordering van de vrije marktwerking. 
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investeringsfiche H.13 VERSTERKING VERVOERSCAPACITEIT ZEEBRUGGE-BLAREGNIES  

JAAR 2007, afhankelijk van de aanwending van de uitbreiding van de capaciteit 
van de LNG-terminal voor doorvoer 

DOEL Indien doorvoerbevrachters LNG wensen te vervoeren naar Frankrijk, zal de 
capaciteit van de bestaande Troll-leiding naar alle verwachting niet volstaan 
en zal een versterking voor doorvoer zich opdringen. 

INVESTERING Verhoging van de vervoerscapaciteit van de Troll-leiding, specifieke 
investeringen afhankelijk van de aanwending van de LNG-terminal na 
uitbreiding. 

CAPEX   
OPEX   
TARIEFIMPACT  nihil, reservatie voor doorvoer 
INTERDEPENDENTIE TUSSEN PROJECTEN afhankelijk van de uitbreiding van de LNG-terminal en de aanwending van 

de capaciteit 
 SCENARIOGEVOELIGHEID 
Scenariogevoelig in de mate waarin het LNG-project wordt gerealiseerd en aangewend voor doorvoer. Na 
realisatie van de uitbreiding van de terminal zal hoogstwaarschijnlijk in ieder scenario geïnvesteerd moeten 
worden in downstream-overbrengingscapaciteit : ofwel voor doorvoerstromen, ofwel voor binnenlandse 
bevoorrading, ofwel een combinatie.  
SWOT-EVALUATIE 
STRENGHTS  

NETVERMAZING nihil 
TOEVOERROUTES nihil 

FLEXIBILITEIT nihil 
BAP (BALANCERING) nihil 

WEAKNESSES  
UPSTREAM BESLISSING Afhankelijk van doorvoerbevrachters 

OPPORTUNITIES  
CONVERSIE L OP H nihil 

RETURN VIA DOORVOERBEVRACHTERS Gebruik in handen van doorvoerbevrachters 
NETPENETRATIE nihil 

THREATS  
RISICO ‘SUNK COST’ Beperkt aangezien voor dergelijke ‘doorvoerprojecten ‘enkel geïnvesteerd 

wordt indien er voldoende lange termijnverbintenissen gesloten zijn. 
NOOD UPSTREAM INVESTERINGEN Indirect om de doorstroomcapaciteit van de LNG-terminal te kunnen 

aanwenden. 
ALTERNATIEF Afhankelijk van keuzes van de doorvoerbevrachters 
BESLUIT Prioritair doorvoerproject indien de LNG-terminal in zekere mate zou 

worden aangewend voor doorvoer naar Frankrijk. Project afhankelijk van 
het vervolg van het LNG-project. 
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INTEGRATIE VTN-LEIDING (GEVALSTUDIE) 
 

investeringsfiche H.14 

vTn-invoer vTn-overbrenging vTn-vermazing 
JAAR Kalender is afhankelijk van de resultaten van de gevalstudie verwacht tegen 

eind 2007 (bijdrage actualisatie indicatief plan 2007), die tevens bepaald 
worden door het commerciële beleid. Inzake voorziening van ingangscapaciteit 
is dit project niet dringend voor de Belgische markt (na 2008). 

DOEL invoercapaciteit te 
Eynatten voor 
Belgische markt 
verhogen met 
700 k.m³(n)/h 
(indicatief en hangt af 
van technisch-
economische 
optimalisatie) 
 

overbrengingscapaciteit in 
reverse verhogen met 
700 k.m³(n)/h (indicatief 
en hangt af van technisch-
economische 
optimalisatie) 

verdere integratie vTn-
leiding in vervoersnetwerk 
via vertakkingen (bijv. ter 
hoogte van Sint-Truiden 
richting Antwerpen)  

INVESTERING mogelijk nood aan 
investeringen 
upstream 

compressie te Winksele 
  

compressie te Wachtebeke 
aftakkingen (raming 40 
km) 

CAPEX  70 Meuro  compressie : 45 Meuro 
leiding  : 20 Meuro 

OPEX   1,4 Meuro/jaar 0,9 Meuro/jaar 
TARIEFIMPACT  Indien 

investeringneutraal in 
België, tariefverlaging 

leidt potentieel tot tariefdaling ten belopen van ca. 4%  
(groei kosten < groei gebruik) 

 afhankelijk oplossing 
interoperabiliteitsprobleem 

afhankelijk oplossing 
interoperabiliteitsprobleem 
fall back bij geen 
upstream investeringen 
GtS (cf. Zandvliet-H en 
Obbicht) 
L/H conversie 

INTERDEPENDENTIE TUSSEN 
PROJECTEN 

Aanwending van de vTn-leiding voor de Belgische markt is sterk afhankelijk 
van de verdere uitbouw van deze leiding voor doorvoer naar Groot-Brittannië 
hetgeen meer prioritair lijkt (investeringsfiche H.7). 

GEVOELIGHEID SCENARIO  
algemeen : dit project is scenariogevoelig 
specifiek : de integratie van de vTn-leiding in het binnenlands vervoer is niet nodig volgens het marktscenario 
vóór 2014 aangezien het tekort aan capaciteit reeds elders opgelost werd. Volgens het diagnosescenario is een 
versterking van de invoercapaciteit nodig vanaf 2007, waarbij de vermazing nadien gefaseerd kan volgen. Het 
interventiescenario zwakt de noodzaak nog verder af. De ontwikkeling van het netwerk is echter niet louter 
afhankelijk van de vraag/aanbod balans van ingangscapaciteit. Ook de vermazing, markttoegankelijkheid (hier 
vanuit het oosten), synergie doorvoer en binnenlands vervoers, … zijn criteria waarop dit project hoog scoort. 
SWOT-EVALUATIE 
STRENGHTS  

NETVERMAZING grote bijdrage 
TOEVOERROUTES grote bijdrage invoer uit het oosten 

FLEXIBILITEIT grote bijdrage : verschuiving invoer uit westen naar oosten, netoptimalisatie  
BAP (BALANCERING) grote bijdrage 

WEAKNESSES  
UPSTREAM BESLISSING vervoersnetwerk Wingas en Ruhrgas en verder upstream moet rekening 

houden met de rol van de vTn-leiding (ook voor doorvoer)  
OPPORTUNITIES  

CONVERSIE L OP H Vergroot potentieel  
RETURN VIA 

DOORVOERBEVRACHTERS 
grote kans op reservatie door doorvoerbevrachters en afhankelijk van de 
investeringen voor doorvoer (zie versterking Interconnector in reverse) 

NETPENETRATIE aftakkingen leiden tot grotere netpenetratie, ook in L-gasgebied 
THREATS  

RISICO ‘SUNK COST’ nihil (ook van belang voor doorvoer : investering zeker nodig bij kernuitstap)  
NOOD UPSTREAM INVESTERINGEN wellicht in Duitsland en verder upstream 

ALTERNATIEF creatie van virtuele capaciteit (via commercialisering onderbreekbaarheid, 
backhaul capaciteit, doorvoergas) kan deze investering uitstellen maar op 
termijn lijkt deze investering noodzakelijk om de invoer uit het oosten te 
verzekeren. 

BESLUIT Integratie vTn-leiding is een strategisch project, maar kan worden uitgesteld 
indien een beleid van DSM wordt gevolgd. Afstemming op de toenemende rol 
van vTn-leiding voor doorvoer in reverse noodzakelijk. 
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investeringsfiche H.15 VERSTERKING SEGEO-LEIDING 

JAAR 2008 
DOEL wegwerken van een binnenlands verzadigingspunt op de Segeo-leiding 
INVESTERING aanleg van een leiding ND900 op het bestaande tracé van de Segeo-

leiding tussen Haccourt en Warnant-Dreye ; 36 km 
CAPEX  18 Meuro 
OPEX   
TARIEFIMPACT  beïnvloedt tarief i.f.v. groei kosten/groei gebruik 
INTERDEPENDENTIE TUSSEN PROJECTEN gekend knelpunt maar sterk afhankelijk van de netwerkconfiguratie  

andere factoren die de noodzaak bepalen zijn :  
i) het gebruik van de Segeo voor doorvoer naar Frankrijk ; 
ii) de resultaten van de HPN-studie (studie HPN – high 

pressure network verwijst naar een lopend onderzoek dat 
nagaat of de pijpleidingen nog benut kunnen worden op hun 
ontwerpdruk) 

SCENARIOGEVOELIGHEID 
De investering is vooral gevoelig voor doorvoer. Bij ongewijzigde aanwending voor doorvoer duidt het 
marktscenario aan dat de investering niet nodig is vóór 2008. Deze datum is echter sterk scenariogevoelig. 
SWOT-EVALUATIE 
STRENGHTS  

NETVERMAZING Nihil 
TOEVOERROUTES Nihil 

FLEXIBILITEIT Bijdrage 
BAP (BALANCERING) Bijdrage 

WEAKNESSES  
UPSTREAM BESLISSING nihil 

OPPORTUNITIES  
CONVERSIE L OP H nihil 

RETURN VIA DOORVOERBEVRACHTERS Mogelijkheid (leiding kan typisch dienen voor zowel doorvoer als 
binnenlands vervoer) 

NETPENETRATIE nihil 
THREATS  

RISICO ‘SUNK COST’ nihil 
NOOD UPSTREAM INVESTERINGEN nihil 

ALTERNATIEF sturing van de netwerkconfiguratie (toevoerroutes) kan congestie 
oplossen, maar zou wellicht tot gevolg geven dat elders geïnvesteerd 
moet worden 

BESLUIT In de hypotheses van het marktscenario blijkt dit een structureel 
verzadigingspunt en is investeren wenselijk. Afhankelijk van het 
commercieel beleid kan deze investering mogelijk worden uitgesteld 
en/of worden bespaard. 
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investeringsfiche H.16 VERSTERKING LEIDING BRUGGE-ZOMERGEM 

JAAR 2013 
DOEL wegwerken van een binnenlands verzadigingspunt op het traject Brugge 

(OKS) en Zomergem die te Zomergem vertakt in de as naar Antwerpen en 
de as naar het zuiden. Parallel aan dit traject loopt de vTn-leiding en de 
Troll-leiding. 

INVESTERING aanleg van een leiding ND900 op het bestaande traject ; 26 km 
CAPEX  13 Meuro 
OPEX   
TARIEFIMPACT  beïnvloedt tarief i.f.v. groei kosten /groei gebruik 
INTERDEPENDENTIE TUSSEN PROJECTEN gekend knelpunt dat in functie van de netwerkconfiguratie van het 

marktscenario zich manifesteert vanaf 2013. 
SCENARIOGEVOELIGHEID 
De datum om deze verbinding aan te leggen is sterk scenariogevoelig. 
SWOT-EVALUATIE 
STRENGHTS  

NETVERMAZING nihil 
TOEVOERROUTES nihil 

FLEXIBILITEIT nihil 
BAP (BALANCERING) nihil 

WEAKNESSES  
UPSTREAM BESLISSING nihil 

OPPORTUNITIES  
CONVERSIE L OP H nihil 

RETURN VIA DOORVOERBEVRACHTERS nihil 
NETPENETRATIE nihil 

THREATS  
RISICO ‘SUNK COST’ indien doorvoer op Troll terugvalt ; afhankelijk van de rol van de vTn-

leiding voor binnenlandse aardgasvoorziening 
NOOD UPSTREAM INVESTERINGEN nihil 

ALTERNATIEF Sturing van de netwerkconfiguratie (toevoerroutes) kan congestie oplossen, 
maar zou wellicht tot gevolg geven dat elders geïnvesteerd moet worden 

BESLUIT In de hypotheses van het marktscenario blijkt dit een structureel 
verzadigingspunt en is investeren wenselijk. Afhankelijk van het 
commercieel beleid en de aanwending van de vTn-leiding voor de Belgische 
markt moet deze investering worden uitgesteld of vervroegd. 
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BBIIJJLLAAGGEE  BB..2200  ::  IINNVVEESSTTEERRIINNGGSSFFIICCHHEESS  VVEERRVVOOEERRSSNNEETTWWEERRKK  LL--GGAASS  ((§§66..44))  

investeringsfiche L.1 OMSCHAKELINGSBELEID L/H AANSLUITING (GEVALSTUDIE) 

JAAR Kalender afhankelijk van resultaten gevalstudie verwacht tegen eind 2006  
DOEL Het potentieel, de modaliteiten en kosten voor een omschakeling van 

L-gasklanten op H-gas worden uitgewerkt, tevens met oog op een 
progressieve uitputting van de L-gasreserves na 2014. 
 
Er wordt een beleid uitgewerkt waarbij nog minimaal wordt geïnvesteerd in 
het L-gasnetwerk maar dit neemt a priori niet noodzakelijk weg dat een 
bijkomende aardgastransfo voor de productie van synthesegas (L-gas) 
eventueel kost-effectief kan zijn als overgangsmaatregel. De conversie-
installaties te Lillo en te Loenhout blijven operationeel voor de piek. Er 
wordt nagegaan of een extra conversie-faciliteit noodzakelijk is op een 
betere lokatie, bijvoorbeeld te Winksele op het kruispunt tussen de vTn-
leiding en de Dorsales (aanwending H-gas uit de vTn-leiding en injectie van 
L-gas in de Dorsales). Deze investering laat tevens toe om te evolueren van 
4 balanceringspunten (3 voor H-gas, 1 voor L-gas) naar 
2 balanceringspunten (1 voor H-gas, 1 voor L-gas) en uiteindelijk tot 
1 balanceringspunt bij voldoende conversiemogelijkheden. 
 
Er zal ook rekening gehouden worden met de HPN-studie (studie HPN – 
high pressure network verwijst naar een lopend onderzoek dat nagaat of de 
pijpleidingen nog benut kunnen worden op hun ontwerpdruk). 
 
Deze gevalstudie wordt uitgebreid met aandacht voor de 
mededingingsproblematiek om van hieruit de opportuniteit/haalbaarheid 
van een mogelijke stopzetting van L-gasbevoorrading en vervanging door 
H-gas te analyseren. Het betreft dus een geïntegreerde analyse met oog 
voor alle dimensies eigen aan de afzonderlijke L-gasmarkt. 

INVESTERING investeringen afhankelijk van de gevalstudie. Het investeringseffect is sterk 
afhankelijk van het L/H conversiebeleid. Een gefaseerde omverschakeling 
zal meer investeringen vereisen dan een éénmalige overschakeling 
(L-gasleidingen worden dan onmiddellijk aangewend voor H-gas). 

CAPEX   
OPEX   
TARIEFIMPACT   
INTERDEPENDENTIE TUSSEN PROJECTEN manifest effect op het H-gasnetwerk  
SCENARIOGEVOELIGHEID 
Gevalstudie is weinig scenariogevoelig maar het uiteindelijke beleid is sterk afhankelijk van de gekozen 
hypothesen. 
SWOT-EVALUATIE 
STRENGHTS 

NETVERMAZING 
TOEVOERROUTES 

FLEXIBILITEIT 
BAP (BALANCERING) 

WEAKNESSES 
UPSTREAM BESLISSING 

OPPORTUNITIES 
CONVERSIE L OP H 

RETURN VIA DOORVOERBEVRACHTERS 
NETPENETRATIE 

THREATS 
RISICO ‘SUNK COST’ 

NOOD UPSTREAM INVESTERINGEN 
ALTERNATIEF 

 
 
 
 
 
 
 
afhankelijk van de resultaten van de gevalstudie 

BESLUIT fundamentele gevalstudie 
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