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Inleiding
Aardgas is een van de belangrijkste componenten van de Belgische energiemix (23,9 % van
de primaire energieconsumptie in 2014) en dat zal in de komende jaren ook zo blijven. De
aardgasbevoorrading is dus een van de prioriteiten van het Belgische energiebeleid 1. Om de
overheidsinstanties en betrokkenen de mogelijkheid te bieden de evolutie te volgen, heeft de
wetgever de opmaak voorzien van een prospectieve studie over de zekerheid van de aardgasbevoorrading (prospectieve studie (aard)gas of PSG). Deze prospectieve studie betreffende de
zekerheid van de aardgasbevoorrading tot 2025-2030 (PSG2) is het vervolg van de prospectieve studie over de zekerheid van de aardgasbevoorrading tot 2020 (PSG1), beëindigd in juli
2011 2.
Conform de wet hebben de auteurs van deze studie, de Algemene Directie Energie van FOD
Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AD Energie) en het Federaal Planbureau (FPB),
vertegenwoordigers van de beheerder van de beheerder van het aardgasvervoersnet (Fluxys
Belgium), de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), de Nationale Bank van België (NBB) en de beheerder van het elektriciteitvervoersnet (Elia) bij de
werkzaamheden betrokken.
De aanmaak van de PSG2 heeft rekening gehouden met de resultaten van de raadpleging die
met toepassing van de wetgeving voor het PSG1 3 heeft plaatsgevonden. Bij de opmaak van de
PSG2 werd aandacht geschonken aan het behoud van de samenhang met de studie over de
perspectieven van elektriciteitsbevoorrading tot 2030 (prospectieve studie elektriciteit 2 of
PSE2) die werd uitgevoerd door dezelfde auteurs als deze van de PSG2.
Deze studie bestaat uit vijf hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk schetsen wij de context
waarin de PSG kan worden gesitueerd en de problematiek over de zekerheid van de aardgasbevoorrading. In het tweede hoofdstuk wordt het Belgische vraag en aanbood van aardgas in het verleden bestudeerd. In het derde hoofdstuk evalueren we de vooruitzichten van de
vraag naar aardgas in België tegen 2030 en de behoeften op het vlak van infrastructuur in
België tegen 2025 om te kunnen voldoen aan de vraag. In de twee laatste hoofdstukken geeft
AD Energie aanbevelingen en conclusies.

De conversie van het L-gasnet in H- gas werd door minister Marghem als een prioriteit bestempeld
toen ze op 0112.2015 haar beleidsnota aan de Kamer voorlegde.

1

2

http://economie.fgov.be/nl/consument/Energie/Energiebevoorradingszekerheid/Prospectieve_studie_gas/

3

Zie paragraaf 1.2.3.
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1. Context van de prospectieve studie over de aardgasbevoorradingszekerheid
De prospectieve studie over de zekerheid van de aardgasbevoorrading ligt in de lijn van een
dynamische context met verschillende standpunten:
•

het standpunt van de aardgasmarkt;

•

het standpunt van de instellingen van België;

•

het standpunt van het energiebeleid.

Laten we de evoluties bekijken die een belangrijke impact hebben gehad op de opmaak van
de prospectieve studie, alvorens deze bondig voor te stellen.

1.1 Overzicht van de aardgasmarkt
1.1.1. Wereldvoorraden van aardgas
Net zoals aardolie is ook aardgas een primaire energiebron waarvan de beschikbaarheid van
de reserves wordt bepaald door de geologie. Grafiek 1 toont de wereldwijde verdeling van de
aardgasvoorraden in 1993, 2003 en 2013.
Grafiek 1.

Wereldwijde verdeling van de aardgasvoorraden, 1993, 2003 en 2013

(in Tm3).

Bewezen aardgasreserves in de verschillende werelddelen in 1993, 2003 en 2013.
Bron: BP Statistical Review of World Energy, 2014.

Eind 2013 bedroegen de bewezen totale aardgasvoorraden 185,7 Tm³ waarvan 43,2 % in het
Midden-Oosten, 30,5 % in Europa en Eurazië, 8,2 % in het gebied Azië/Pacific, 7,6 % in Afrika,
6,3 % in Noord-Amerika en 4,1 % in Latijns- en Centraal-Amerika. Mits het ritme van de productie zich stabiliseert op het huidige niveau, zal het totaal van geproduceerd aardgas in 2013
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in termen van productiejaren (verhouding voorraden/productie) neerkomen op 55,1 jaar. De
overblijvende ontginbare voorraden zouden zo’n 800 Tm³ bedragen.
De meeste aardgas producerende landen beschikken over volledig conventionele aardgasvoorraden, met (opmerkelijk) uitzondering van de Verenigde Staten en Canada. In die landen
wordt het aandeel van niet conventionele voorraden (schaliegas 4, uit laag permeabel gesteente gewonnen gas5 en steenkoolgas 6) steeds groter7.
Het aandeel van niet-conventioneel gas zou steeds groter moeten worden zowel in de bewezen voorraden als in de productie. Tegen 2035 zou conventioneel gas goed moeten zijn voor
meer dan de helft van de toename van de wereldwijde gasproductie. De toename van de niet
conventionele gasproductie zou hoofdzakelijk toe te schrijven zijn aan China, de Verenigde
Staten en Australië.
In 2013 beschikte Rusland over ongeveer 31,3 Tm³; op dit ogenblik neemt Iran de leiding met
33,8 Tm³. De bewezen voorraden van Qatar bedragen 24,7 Tm³ en die van Turkmenistan 17,5
Tm³. Deze vier landen samen beschikken over 57,7 % van de wereldvoorraden. Die voorraden
worden met diverse intensiteit ontgonnen. Bijvoorbeeld:
•

Rusland is een belangrijke consument en uitvoerder;

•

Qatar is volop bezig zijn voorraden ter beschikking te stellen van de internationale
markten;

•

Iran, dat zijn exportprojecten op dit ogenblik nog niet kon realiseren, is een belangrijke consument;

•

de Verenigde Staten bezitten niet te verwaarlozen voorraden (waarvan een deel nietconventioneel gas) maar het land behoort ook tot de grootste producenten en verbruikers van de wereld.

Het valt af te wachten in hoever de recente prijsdaling van de aardolieproducten een invloed
zal hebben op de rendabiliteit van de ontginning en bij gevolg op de hoeveelheid geproduceerd schaliegas in de Verenigde Staten.

1.1.2. Europese aardgasvoorraden en productie
In de gasgebieden die in Europa gelegen zijn, kan de exploitatie maximaal iets meer dan een
productiedecennium aan het huidige ritme dekken. De Europese producenten die er het best
voorstaan zijn Nederland en Noorwegen met een voorraad met een levensduur van ongeveer
20 jaar) (tabel 1 en grafiek 2).

4

“shale gas”

5

“tight gas”

6

“coal bed methane”

7

In 2012 bestond 39 % van het Amerikaans gas en 15 % van het Canadees gas uit schaliegas (EIA).
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Tabel 1.

Omvang van de reserves, productie en levensduur van het aardgasvoorraden in Europa, 2013
Bewezen voorraden
(Gm³)

Productie
(Gm³/jaar)

Denemarken

34

4,8

7

Duitsland

48

8,2

5,9

Italië

51

7,1

7,3

900

68,7

12,4

2.000

108,7

18,8

Polen

116

4,2

27,5

Roemenië

116

11

10,6

Verenigd Koninkrijk

244

36,5

6,7

Nederland

Noorwegen

V/P
(jaar)

Omvang van de bewezen voorraden, de productie en de levensduur van deze voorraden tegen het huidig productieritme (berekend aan de hand van de ratio voorraad/productie) in de acht belangrijkste Europese producerende
landen in 2013.
Bron: BP Statistical Review of World Energy 2014.

De EU voorziet slechts in een deel van haar gasvoorziening aan de hand van de gasproductie
van verscheidene lidstaten en vertoont daarom een globale afhankelijkheid van 65 %. Deze
afhankelijkheid van aardgas verschilt echter aanzienlijk tussen de lidstaten, naar gelang de
staat al dan niet beschikt over eigen gasbronnen en naargelang de grootte van de nationale
markt. Zo is Nederland vooral een uitvoerder van aardgas terwijl Denemarken en het Verenigd Koninkrijk dat steeds minder zijn.
De andere lidstaten van de Unie beschikken ofwel helemaal niet over aardgas of hebben een
productie die op zijn minst niet voldoet voor hun nationale markt. Dit is meer specifiek het
geval bij de drie grote verbruikers van de Unie ( Duitsland, Frankrijk en Italië). Grafiek 2 toont
het productieniveau, het belang van de import en het niveau van de externe gasafhankelijkheid van de lidstaten.
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Grafiek 2.

Productie, import en externe gasafhankelijkheid van de lidstaten, 2013
(in Mtoe/jaar).

Primaire productie (in het blauw), netto invoer (import - export, in het rood), bruto binnenlands verbruik (grote kolom) en graad van gasafhankelijkheid (percentages) in elk land van de EU, behalve Cyprus en Malta (waarvan de
cijfers niet beschikbaar zijn) en Noorwegen.
Bron: Eurostat.

1.1.3. Belgische aardgasmarkt
1.1.3.1.

Opsplitsing van bevoegdheden over energie in België

Op het gebied van energie zijn de bevoegdheden verdeeld tussen de federale staat en de gewesten.
Het federale niveau is bevoegd voor:
•

de bevoorradingszekerheid voor energie;

•

het gasvervoersnet en het elektriciteitstransmissienet (spanning hoger dan 70 000 V);

•

aardgaslevering via het vervoersnet (leveringsvergunningen) aan de grote industriële
afnemers, aan de distributienetten en aan de elektriciteitscentrales die op aardgas
werken;

•

elektriciteitsproductie aangesloten op het transmissienet en elke elektriciteitsproductie met een vermogen groter dan 25 MW ongeacht het net waarop die productie is
aangesloten;

•

energieproductie uit hernieuwbare bronnen op het Belgische Continentaal Plat van
de Noordzee (dit is enkel elektriciteitsproductie);

•

de prijs van de motorbrandstoffen;

•

de kernbrandstofcyclus;

•

de infrastructuur voor opslag van gas en elektriciteit die aangesloten is respectievelijk op het vervoersnet en het transmissienet;

•

de goedkeuring van de vervoerstarieven, de tarieven voor het gebruik van de opslagdiensten en de lng-terminal;
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•

de productnormen.

De gewesten zijn bevoegd voor:
•

de elektriciteitsdistributie via de netwerken met een nominale spanning lager dan of
gelijk aan 70.000 volt ("lokale netten”);

•

de openbare gasdistributie ("lokale netten”);

•

de aanwending van mijngas en van gas afkomstig van hoogovens;

•

de netten voor warmtevoorziening op afstand;

•

de valorisatie van steenbergen;

•

de hernieuwbare energiebronnen
Continentaal Plat;

•

de terugwinning van energie door de nijverheid en andere gebruikers;

•

het bevorderen van het rationeel energiegebruik;

•

en in het verlengde van de 6e Staatshervorming (in werking getreden op 1 juli 2014),
de goedkeuring van de distributietarieven.

1.1.3.2.

8

behalve die welke gelegen zijn op het Belgische

De spelers op de aardgasmarkt

Wettelijk en regelgevend kader van de aardgasmarkt in België
Dit wet- en regelgevend kader is samengesteld uit richtlijnen en verordeningen op Europees
niveau, die voor België op federaal en gewestelijk niveau omgezet en vervolledigd zijn door
een specifiek wettelijke arsenaal.
Op het Belgische niveau is het de federale energieregulator (CREG) die de tariefmethodologie
goedkeurt, zowel met betrekking tot de beheerders van het aardgastransportnet, van de opslagfaciliteiten van aardgas en delng-terminal.
De activiteiten van Fluxys Belgium en Fluxys lng, met inbegrip van hun tariefaspecten, worden geregeld door de federale wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige
producten en andere door middel van leidingen (de Gaswet) en door koninklijke besluiten betreffende de tarieven en de technischere aspecten met betrekking tot de toegang tot het net
(gedragscode).
Gereguleerde activiteiten
In het huidige wettelijk en reglementair kader wordt een gereguleerd stelsel toegepast op
het vervoer (binnenlands vervoer en grens-tot-grensvervoer), de opslag van aardgas en op de
activiteiten van de lng-terminal. De toezichthouder voor de gereguleerde activiteiten is de
federale regulator (CREG).
Voor de distributie van aardgas, worden de distributienetbeheerders gereguleerd door gewestelijke wetgevingen en gecontroleerd door de gewestelijke regulatoren (VREG BRUGEL,
CWaPE).

8

Windenergie (onshore), waterkracht, zonne-energie en biomassa.
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Schema 1.

Belgische gasmarkt

Minister van Energie op federaal
niveau

Belgische
grens

Algemene Directie
Energie

Opslag: beheerder van de
opslag installatie en de gebruikers van de opslag

Lng: beheerder van
de lng-installatie en
gebruikers van de
terminal

Trading:
trading
operatoren
en traders

Federaal regulator
CREG

Vervoer: eindverbruikers op het aardgasvervoersnet

Beheerder van het
aardgasvervoersnet en
leveranciers/bevrachtersop het
aardgasvervoersnet

Regionale
regulatoren
- VREG CWaPE BRUGEL

Distributie: beheerder
van het distributienetwerk leveranciers en
eindafnemers op de
distributienetten

Ministers belast met Energie op regionaal niveau

Upstream:
Productie, bevoorrading via
lng-cargo, per pijplijn, direct via
het productieveld of via de aangrenzende netten

Bron: Fluxys Belgium (2011)

De "upstream"
België importeert aardgas door gebruik te maken van ingangspunten op het net van de onafhankelijke beheerder van de infrastructuur voor het transport (Fluxys Belgium). Deze ingangspunten zijn de aardgaspoorten die ons land openstellen voor de bevoorrading, afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Nederland, Duitsland, Rusland en alle lngproducerende landen in de wereld. Vandaag is het vloeibare aardgas (lng) dat voor de Belgische markt is bedoeld, hoofdzakelijk afkomstig uit Qatar.
Toegang tot het transportnet
De TNB vervoert het instromende aardgas van een grens (interconnectiepunt) tot aan de Belgische eindklanten (elektriciteitscentrales, grote industriële verbruikers en distributienetbeheerders) of tot aan een ander interconnectiepunt op een grens.
De doorvoer van aardgas is belangrijk in België. Inderdaad is ons land een draaischijf voor
gasstromen in Europa, dankzij het netwerk van aardgasleidingen, dat een van de best geïnterconnecteerde netwerken is van Europa. Bijgevolg werd in 2015 slechts 40 % van het in-
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stromende aardgas 9 op het Belgische gasnet effectief in België verbruikt. De TNB wordt belast met de aanpassing van zijn netwerk op basis van de markt en de bevoorradingszekerheid.
De "trading"
Op het vlak van aardgastrading biedt Fluxys Belgium, de operator van de Hub Zeebrugge,
diensten aan om de handel van volumes aardgas mogelijk te maken. Sinds de lancering van
de Hub in 1999, is de liquiditeit constant toegenomen. Eind 2013 telde de operator 82 klanten
op de hub. In 2014 werd een totaal volume van 843 TWh verhandeld in Zeebrugge Beach en
op de ZTP (L), wat neerkomt op een stijging van bijna 2 % ten opzichte van 2013 en het hoogste volume dat ooit werd verhandeld. De 52 bedrijven die actief zijn in Zeebrugge Beach, behandelen gemiddeld 2 TWh aardgas per dag. Sinds de start eind 2012, bevestigde de ZTP zijn
karakter van aantrekkelijk handelspunt in 2014 met:
•

30 bedrijven die actief zijn op de markt, uit verschillende segmenten (producenten,
consumenten en handelaars)

•

een continue stijging van de volumes die behandeld waren in 2014 met in het begin
van 2015, een gemiddeld behandeld dagelijks volume van 371 GWh.

De distributie
De beheerders van het distributienet nemen de distributie over van de TNB en distribueren
het aardgas vanaf verbindingspunten met het TNB-net tot de huishoudens of industrieën,
zodat de leveranciers hun klanten op deze netwerken kunnen voorzien van aardgas.
1.1.3.3.

Elementen van Belgisch energiebeleid

Het Belgische energiebeleid in het algemeen en het aardgasverbruik in het bijzonder worden
beïnvloed door:
•

de kalender van de nucleaire uitstap,

•

het Energie-Klimaatpakket met de bevordering van hernieuwbare energiebronnen en
warmtekrachtkoppeling en de verbetering van de energie-efficiëntie.

Kernuitstap
Op 31 januari 2003 werd de wet goedgekeurd over de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor
industriële elektriciteitsproductie. Die wet bepaalt dat er geen enkele nieuwe nucleaire centrale bestemd voor de industriële elektriciteitsproductie door splijting van kernbrandstoffen
mag worden opgericht en/of in exploitatie gesteld.

9

Volgens de dagelijkse “Entry/Exit”-gegevens beschikbaar op de website van Fluxys Belgium.
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Tabel 2.

Data van ingebruikname en deactivering van de Belgische kerncentrales, volgens de
update van juli 2015 10 van de wet van 2003
Centrale

Datum van ingebruikname

Datum van deactivering

Doel 1

15 februari 1975

15 februari 2025

Tihange 1

1 oktober 1975

1 oktober 2025

Doel 2

1 december 1975

1 december 2025

Doel 3

1 oktober 1982

1 oktober 2022

Tihange 2

1 februari 1983

1 februari 2023

Doel 4

1 juli 1985

1 juli 2025

Tihange 3

1 september 1985

1 september 2025

Om de bevoorradingszekerheid voor elektriciteit van het land veilig te stellen tijdens de komende winters en wegens het huidig gebrek aan beschikbare thermische capaciteit in België 11 werd een nieuwe kalender voor de sluiting van kerncentrales voorgesteld door de wet
van 6 juli 2015.
Aangezien deze studie veel vroeger dan juli 2015 van start is gegaan, zal zij rekening houden
met de bijwerking op 18 december 2013 (stilleggen van Doel 1 en 2 tegen eind 2015 en verlenging met 10 jaar voor Tihange 1).
De studie naar de bevoorradingszekerheid voor elektriciteit tegen 2030 12 heeft aangetoond
hoe groot de impact is van het nucleaire park dat nog in werking is op de elektriciteitsproductie-eenheden die werken op aardgas.
Energie-Klimaatpakket
Het Energie-Klimaatpakket streeft er naar de broeikasgassen in de EU terug te dringen en
de aanwending van energie afkomstig van hernieuwbare energiebronnen te stimuleren. In
dat pakket worden de doelstellingen geconcretiseerd die de Europese Raad van maart 2007
heeft vooropgesteld:
•

een vermindering van de broeikasgassen in de EU met 20 % tegen 2020 in vergelijking met 1990;

•

een collectieve inspanning binnen de EU om het gebruik van primaire energie met
20 % te verminderen in vergelijking met de vooruitzichten voor het jaar 2020;

•

de verplichting om het aandeel hernieuwbare energiebronnen in het finale brutoenergieverbruik in de EU tegen 2020 op 20 % te brengen.

De beschikking 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Europese raad van april
2009 heeft een broeikasgas-reductiedoelstelling in de niet-ETS-sectoren (transport, bouw,
landbouw, afval) van 15 % in 2020 ten opzichte van 2005 voor België gedefinieerd.

Begin 2016, een beroep tot nietigverklaring van deze update werd ingediend bij het Grondwettelijk
Hof.
10

In een MB van 15 januari 2015 geeft minister M-C Marghem aan Elia de opdracht een totaal volume
aan strategische opslag aan te leggen van 3.500 MW.
11

12

http://economie.fgov.be/nl/binaries/EPE2_NL_V2_tcm325-262562.pdf
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Het beleid voor het stimuleren van hernieuwbare energiebronnen (HEB) en warmtekrachtkoppeling in België heeft concreet vorm gekregen door twee richtlijnen: Richtlijn
2009/28/EG 13 en Richtlijn 2012/27/EU 14.
Richtlijn 2009/28/CE verplicht België verschillende doelstellingen na te streven:
•

in 2020 moet het aandeel energie afkomstig van hernieuwbare energiebronnen in het
finale bruto energieverbruik 13 % bedragen;

•

in 2020 moet het aandeel energie afkomstig van hernieuwbare energiebronnen in de
transportsector 10 % bedragen.

Verder heeft België ook tussentijdse indicatieve doelstellingen opgelegd gekregen. Die doelstellingen hebben betrekking op het aandeel van energie afkomstig van hernieuwbare energiebronnen in het finaal bruto energieverbruik van 2011 tot 2018.
Hierbij merken wij op dat de Europese Raad op 24 oktober 2014 zijn conclusies 15 heeft aangenomen betreffende “2030 Climate and Energy Policy Framework”. Dat document bepaalt
voor de hele Europese Unie een vermindering met 40 % van de uitstoot van broeikasgassen,
een aandeel van ten minste 27 % voor de hernieuwbare energiebronnen en een verbetering
van de energie-efficiëntie met ten minste 27 %.
Elektriciteitsproductie
In de laatste energievooruitzichten op lange termijn16 geeft het federaal Planbureau aan dat
er kolossale investeringen moeten gebeuren in het elektriciteitsproductiepark en dit vooral
om te kunnen evolueren naar een productiesysteem dat in grote mate gebruik maakt van
hernieuwbare energiebronnen. Aangezien sommige energiebronnen van nature intermitterend zijn (wind, zon) moet een grote productiecapaciteit als “back up” worden voorzien. Die
rol is onder andere weggelegd voor de eenheden die werken op aardgas.
Ontwikkeling van biogas
Als een veelbelovende aanvulling bij aardgas voor de productie van elektriciteit en warmte
wordt het biogas op gewestelijk niveau bevorderd, vooral via het systeem van de groenestroomcertificaten (wanneer het wordt gebruikt om elektriciteit te produceren) en steunmaatregelen bij investeringen.

Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van
het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn
2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG (PB L 140 van 05.06.2009).
13

Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de
Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG (PB L 315 van 14.11.2012).

14

15

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-54_nl.htm

16

http://www.plan.be/admin/uploaded/201410171035480.For_Energy_2014_10736_N.pdf
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In 2013 kon in België met, 4.648 TJ biogas 774 GWh elektriciteit 17 en 218 TJ warmte worden
opgewekt. Bovendien werd er 3.265 TJ biogas rechtsreeks verbruikt voor verwarming of koeling 18,19.
Dit zijn bemoedigende gegevens wat betreft de rol die biogas geacht wordt te spelen in het
behalen van de bindende doelstellingen voor hernieuwbare energiebronnen tegen 2020 20.
Hierbij moet opgemerkt dat momenteel geen enkel (in België geproduceerd) biogas wordt
geïnjecteerd in het Belgische gasvervoersnet of gasdistributienet en dat er dus geen rekening mee wordt gehouden in de gegevens over het aardgasverbruik (zie hoofdstuk 2.1).

1.2. Aardgasbevoorradingszekerheid
Na de Russisch-Oekraïense crisis van januari 2009 besliste de Europese Commissie dat een
meer gecoördineerde benadering op Europese schaal nodig was om iedereen een zekere en
stabiele energievoorziening te garanderen.
In dit verband heeft de Europese Commissie in februari 2015 de Energy Union Package
gelanceerd die onder andere als doel heeft de afhankelijkheid van Europa van fossiele
brandstoffen aanzienlijk te verminderen.
Het begrip bevoorradingszekerheid kan men niet vatten zonder rekening te houden met het
probabiliteitsaspect. De bevoorradingszekerheid hangt immers samen met moeilijk voorspelbare risico’s. Die risico’s doen zich over het algemeen vrij weinig voor maar wanneer zij
opduiken hebben zij een zeer grote impact op de aardgasbevoorradingszekerheid.
De toestand is nog moeilijker te beheren in extreme omstandigheden, d.w.z. bij uiterst lage
temperaturen wanneer de vraag naar aardgas dus groot is.
Uit een eerste analyse blijkt dat vier grote risico’s die in 2 categorieën kunnen worden opgedeeld de bevoorradingszekerheid bedreigen:
Technische risico's: een technisch probleem kan een grote impact hebben op de aardgasbevoorrading op twee manieren:
1. risico nutsvoorziening: de stopzetting of vermindering van een productie- of toevoerbron
(opslag), een ernstig technisch probleem (of een probleem met de aardgaskwaliteit) op
de upstream-netten verminderen het volume dat beschikbaar is om de behoeften voor de
aardgasbevoorrading op korte termijn te dekken;

2. risico capaciteit: een mismatch tussen upstream-investeringen en investeringen in het
vervoersnet, een ernstig technisch probleem, ontoereikende dimensionering, een vertra-

Dit staat gelijk met 0,9 % van de totale elektriciteitsproductie in België en 5,4 % van de elektriciteitsproductie door hernieuwbare energiebronnen.
17

Dit staat gelijk met 5 % van het finaal verbruik (verbruik buiten de elektrische transformatie-eenheid)
van hernieuwbare energie in België.

18

19

Bron: Energieobservatorium.

In het Nationaal actieplan voor hernieuwbare energie uitgewerkt door België in 2010 bedraagt de
voorziene bijdrage van biogas tot het bereiken van de bindende doelstellingen voor 2020 5 % in termen
van geïnstalleerd vermogen (MW) of 6 % in termen van geproduceerde energie (GWh) in de elektriciteitssector en 2 % in termen van geproduceerde energie (Toe) in de sector van verwarming en koeling.
20

19

ging in de uitvoering van investeringen voor het upstream-net en/of op het vervoersnet,
verminderen de mogelijkheid om de aardgastoevoer fysiek te garanderen op korte, middellange en lange termijn.
Commerciële risico's: de verschillen in het aardgasverbruik per uur, dag en jaar moeten
worden gedekt:
3. in de nutsvoorziening: de voorziening op korte, middellange en lange termijn dreigt te
verminderen als het volume aardgas dat contractueel is gereserveerd, niet volstaat om te
voldoen aan de vraag. Arbitragegedrag of faillissementen kunnen het probleem verergeren. Ook de voorziening door één productiebron verhoogt het risico op bevoorradingsverstoring. Deze risico's kunnen worden beperkt door een voorzieningsdiversificatie;
4. in capaciteit: de voorziening op korte en middellange termijn dreigt te worden beperkt als
de capaciteit die onderschreven is op het upstream net en/of het vervoersnet niet volstaat
om het aardgas te vervoeren dat nodig is om de vraag te dekken.
Het is onmogelijk een totale bescherming te garanderen voor de aardgasbevoorrading. Er
kan dus ook geen realistisch veiligheidsniveau voor de voorziening worden bepaald. Dit is afhankelijk van de waarschijnlijkheid dat de hierboven beschreven risico's zullen optreden. Er
moet rekening worden gehouden met de onderstaande elementen om dat niveau vast te stellen:
•

de hoeveelheden en het volume aardgas;

•

de waarschijnlijkheid;

•

de te dekken duur.

De bevoorradingszekerheid garanderen is te vergelijken met het principe van een risicoverzekering: hoe hoger het risico dat de verzekerde wil dekken, hoe hoger de te betalen premie
zal zijn. De keuze om de bevoorradingszekerheid te verzekeren tegen het risico op lage temperaturen en het risico op een bevoorradingsverstoring brengt hogere kosten met zich mee.

1.2.1. Europees beleid voor aardgasbevoorradingszekerheid
Eind 2010 werd de aardgasbevoorradingszekerheid geherdefinieerd door Verordening
994/2010 21 betreffende de veiligstelling van de aardgaslevering, die Richtlijn 2004/67/CE 22
vervangt.
De Verordening 994/2010 poogt een duidelijkere omschrijving te geven van de rol van de verschillende spelers in de aardgasindustrie, van de lidstaten en van de communautaire instellingen om op korte termijn het hoofd te bieden aan een crisis in de gasbevoorrading en op
lange termijn de nodige infrastructuur te voorzien die de integratie van de interne gasmarkt
en de leveringszekerheid bevorderen. In de Verordening 994/2010 wordt een definitie van beVerordening (EU) nr. 994/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering en houdende intrekking van Richtlijn
2004/67/EG van de Raad (PB L 295 van 12.11.2010).
21

Richtlijn 2004/67/EG van de Raad van 26 april 2004 betreffende maatregelen tot veiligstelling van de
aardgasvoorziening (PB L 127 van 29.04.2004).
22

20

“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en
dienstenmarkt in België.”

schermde afnemers23 vastgelegd. Daarnaast moeten de nationale en gezamenlijke preventieve actieplannen, die in het kader van de verordening moeten worden opgesteld, informatie
bevatten over bestaande en toekomstige interconnectie, grensoverschrijdende gasstromen,
toegang tot opslagfaciliteiten over de landsgrenzen heen en de fysieke capaciteit om gas in
beide richtingen te vervoeren (bidirectionaliteit) om de gasbevoorrading van de beschermde
afnemers in het geval van een crisis te kunnen vrijwaren 24
De verantwoordelijkheid voor de gasbevoorrading is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de aardgasbedrijven, de lidstaten en de Europese Commissie en dit binnen hun respectief activiteiten- en bevoegdheidsdomein.
De Verordening 994/2010 bepaalt dat de lidstaten een bevoegde instantie aanduiden die instaat voor de toepassing van de in deze verordening beschreven maatregelen.
In België is die bevoegde instantie de Algemene Directie Energie van de FOD Economie,
K.M.O., Middenstand en Energie en zij valt onder de verantwoordelijkheid van de minister.
Die instantie zorgt voor de coördinatie tussen de verschillende betrokken spelers: aardgasbedrijven, vervoersnetbeheerder, minister, andere overheidsorganen, andere lidstaten en de
Europese Commissie.
De bevoorradingszekerheid stoelt op verscheidene principes:
Subsidiariteitsbeginsel
De totstandbrenging van de interne energiemarkt en de verstoring van de aardgasbevoorrading in 18 Europese landen in januari 2009 hebben aangetoond dat de bevoorradingszekerheid van aardgas een kwestie is waarvan de communautaire dimensie steeds groter wordt,
waardoor de deelname van de instellingen van de EU en de Europese Commissie in het bijzonder gerechtvaardigd is. In een noodsituatie op communautair vlak is de Europese Commissie het best geplaatst om de acties van de bevoegde instanties van de lidstaten te coördineren en de dialoog met derde landen te bevorderen.
De beste manier om onderbrekingen in de aardgasbevoorrading te voorkomen of om zich
erop voor te bereiden, is een uitgebreide interne markt met goede verbindingen en een sterk
concurrentievermogen die bronnen en bevoorradingsroutes biedt tussen de lidstaten of de
toeleveringsbedrijven.

“Beschermde afnemers” zijn alle huishoudelijke, op een gasdistributienet aangesloten afnemers en
daarnaast, als de betrokken lidstaat dat zo beslist, eventueel ook:

23

a) kleine en middelgrote ondernemingen, op voorwaarde dat zij zijn aangesloten op het gasdistributienet en essentiële sociale diensten, op voorwaarde dat zij zijn aangesloten op een gasdistributie- of
transmissienet en dat al deze extra afnemers samen niet meer dan 20 % van het eindgebruik van gas
vertegenwoordigen, en/of
b) stadsverwarmingsinstallaties voor zover zij verwarming leveren aan huishoudelijke afnemers en aan
de onder a) bedoelde afnemers, op voorwaarde dat deze installaties niet kunnen worden omgeschakeld op andere brandstoffen en aangesloten zijn op een gasdistributie of -transmissienet (Verordening
994/2010, artikel 2, 1)).
Zie artikel 5 van verordening (EU) 994/2010) de inhoud van de nationale en gezamenlijke preventieve
actieplannen
24

21

Principe N-1
Het uitvallen van de grootste aardgasinfrastructuur, het zogenaamde N-1-scenario, is een
scenario waarmee rekening moet worden gehouden.
Het idee van het falen van een dergelijke infrastructuur als benchmark van wat de lidstaten
moeten kunnen compenseren, levert een goed startpunt voor het waarborgen van de gasvoorziening. De bevoegde instantie zorgt ervoor dat de noodzakelijke maatregelen genomen
worden zodat, in het geval van het uitvallen van de grootste aardgasbevoorradingsinfrastructuur, de resterende infrastructuur (N-1) over de capaciteit beschikt om het aardgasvolume te
leveren dat vereist is om aan de totale aardgasvraag van het berekende gebied te voldoen
gedurende een periode van een dag van uitzonderlijk hoge aardgasvraag gedurende de
koudste periode die zich statistisch slechts om de twintig jaar voordoet.
Het inzetten van de marktmechanismen en de crisismaatregelen
De verordening moet het voor aardgasondernemingen en -gebruikers mogelijk maken om in
het geval van verstoringen zolang mogelijk op marktmechanismen voort te bouwen. Er wordt
voorzien in mechanismen als reactie op noodsituaties, die moeten worden gebruikt wanneer
de markt niet langer in staat is adequaat op een onderbreking van de aardgasbevoorrading te
reageren (specifiek voor de beschermde afnemers). Die maatregelen mogen enkel in werking treden in noodsituaties wanneer de marktgeoriënteerde mechanismen ontoereikend
blijken te zijn om de bevoorradingszekerheid van de beschermde afnemers te garanderen.
Definiëren van de rol en verantwoordelijkheden van ondernemingen en instanties
Een nauwkeurige omschrijving van de rol en de verantwoordelijkheden van de aardgasondernemingen en bevoegde instanties is cruciaal om een goede functionering van de interne
markt te waarborgen, voornamelijk bij bevoorradingsonderbrekingen en in crisissituaties.
De bevoegde instantie is belast met het opstellen van:
1. een volledige evaluatie van de risico’s voor de gasleveringszekerheid;
2. een preventief actieplan met maatregelen die nodig zijn om de vastgestelde risico's te
beperken;
3. een noodplan met maatregelen die moeten genomen worden om de effecten van een onderbreking in de aardgasbevoorrading te voorkomen of te beperken.
Dit gebeurt na raadpleging van de aardgasondernemingen, de relevante organisaties die de
belangen van de huishoudelijke klanten en industriële afnemers vertegenwoordigen, en de
regelgevende autoriteit, wanneer dat niet de bevoegde instantie is.
Het preventieve actieplan bevat:
•

de resultaten van de risico-evaluatie,

•

de maatregelen, volumes, capaciteiten en de tijdsspanne die nodig zijn om te kunnen
voldoen aan de infrastructuurnorm en leveringsnorm,

•

de aan aardgasbedrijven en andere relevante entiteiten opgelegde verplichtingen,
onder meer met betrekking tot de veilige exploitatie van het gassysteem,
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•

de andere preventieve maatregelen, zoals de noodzaak de interconnecties tussen aan
elkaar grenzende lidstaten te verbeteren en de mogelijkheid om in voorkomend geval
de aanvoerroutes en –bronnen van gas te diversifiëren, om een antwoord te bieden op
de aangemerkte risico’s en de gaslevering aan alle afnemers voor zover mogelijk in
stand te houden,

•

de mechanismen waarvan gebruik wordt gemaakt voor samenwerking met andere
lidstaten bij het opstellen en uitvoeren van gezamenlijke preventieve actieplannen en
gezamenlijke noodplannen,

•

informatie over bestaande en toekomstige interconnecties, waaronder interconnecties die toegang bieden tot het gasnet van de Unie, grensoverschrijdende gasstromen,
toegang tot opslagfaciliteiten over de landsgrenzen heen en de fysieke capaciteit om
gas in beide richtingen te vervoeren (bidirectionaliteit), met name in het geval van een
noodsituatie informatie over alle openbaredienstverplichtingen die betrekking hebben op de gasleveringszekerheid.

De bevoegde instantie neemt de nodige maatregelen om de aardgasbevoorrading aan de beschermde afnemers van de lidstaten te waarborgen in het geval van:
•

extreme temperaturen gedurende een zeven dagen durende piekperiode die statistisch slechts één keer om de 20 jaar voorkomt;

•

een ten minste 30 dagen durende periode van uitzonderlijk hoge gasvraag gedurende
de koudste periodes die statistisch slechts om de 20 jaar voorkomen;

•

een periode van ten minste 30 dagen in geval van het uitvallen van de grootste afzonderlijke infrastructuur onder gemiddelde winterse omstandigheden.

De bevoegde instantie ziet erop toe dat de voorwaarden voor de voorziening van beschermde
afnemers geen afbreuk doen aan de goede functionering van de interne aardgasmarkt en dat
de desbetreffende tarieven de marktwaarde van de dienst weerspiegelen.
In het preventieve actieplan wordt rekening gehouden met de economische doeltreffendheid,
de effecten op de functionering van de interne energiemarkt en de milieueffecten. Het plan
wordt elke twee jaar bijgewerkt.
Het noodplan:
1. is gebaseerd op vastgestelde crisisniveaus 25;

25
Niveau van vroegtijdige waarschuwing (vroegtijdige waarschuwing): wanneer er concrete, ernstige en
betrouwbare informatie is, die aangeeft dat er een gebeurtenis op til kan zijn die de leveringssituatie
waarschijnlijk aanzienlijk zal doen verslechteren en waarschijnlijk tot het ontstaan van een alarm- of
een noodsituatieniveau zal leiden; het niveau van vroegtijdige waarschuwing kan worden ingegeven
door het mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing.
Alarmniveau (alarm): wanneer zich een verstoring van de levering of een uitzonderlijk hoge gasvraag
voordoet die de leveringssituatie aanzienlijk doet verslechteren, maar de markt nog in staat is om die
verstoring op te vangen zonder toevlucht te hoeven nemen tot niet op de markt gebaseerde maatregelen.
Noodsituatieniveau (noodsituatie): wanneer zich een uitzonderlijk hoge gasvraag voordoet of een significante verstoring of een andere significante verslechtering van de levering, en wanneer alle relevante
op de markt gebaseerde maatregelen zijn toegepast maar de gaslevering niet volstaat om aan de resterende gasvraag te voldoen en er dus naast die op de markt gebaseerde maatregelen ook niet op de
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2. definieert de rol en de verantwoordelijkheden van de aardgasondernemingen en de
industriële afnemers, evenals hun interactie met de bevoegde instantie en desgevallend met de regelgevende autoriteit;
3. definieert de rol en de verantwoordelijkheden van de bevoegde instantie;
4. zorgt ervoor dat de aardgasbedrijven en industriële gasafnemers voldoende gelegenheid krijgen om op elk crisisniveau te reageren;
5. geeft indien nodig de acties weer die moeten genomen worden om de mogelijke impact van onderbreking van de aardgaslevering voor stadsverwarming en voor de productie van elektriciteit uit gas te matigen;
6. bepaalt gedetailleerde procedures die moeten worden gevolgd voor elk crisisniveau,
in het bijzonder desbetreffende schema's over informatiestromen;
7. wijst een crisismanager of -team aan en bepaalt de rol daarvan;
8. definieert zowel de bijdrage van de niet op de marktwerking gebaseerde maatregelen
om de situatie bij alarmniveau te beheren en te verbeteren als de bijdrage van de niet
op de marktwerking gebaseerde maatregelen die in geval van nood voorzien zijn of in
werking moet treden;
9. bepaalt het niveau vanaf hetwelke niet op de marktwerking gebaseerde maatregelen
vereist zijn om een antwoord te bieden op de crisis, schat het effect daarvan in en bepaalt de procedure om dergelijke maatregelen ten uitvoer te leggen;
10. beschrijft voor elk crisisniveau, de mechanismen voor de samenwerking met andere
lidstaten;
11. geeft een nadere omschrijving op het vlak van rapporteringsverplichtingen voor de
aardgasondernemingen in het alarm- en noodsituatieniveau;
12. stelt een lijst voor van vooraf besliste acties om in het geval van een noodsituatie
aardgas beschikbaar te stellen, inclusief de compensatiemechanismen en de commerciële overeenkomsten tussen de bij dergelijke acties betrokken partijen. Dergelijke acties zijn onder meer grensoverschrijdende overeenkomsten tussen lidstaten
en/of aardgasondernemingen.

1.2.2. Belgisch beleid over de voorzieningszekerheid van aardgas
Naast de context waarin het Belgische beleid over bevoorradingszekerheid van aardgas
plaatsvindt, beschrijft deze sectie de rol van de verschillende spelers, het algemeen noodplan
en de instrumenten waarover België beschikt om de bevoorradingszekerheid te garanderen.
In België heeft de aardgasindustrie 26 steeds veel belang gehecht aan de energievoorzieningszekerheid. De liberalisering van de aardgasmarkt wijzigt de context waarin de voorzienings-

markt gebaseerde maatregelen moeten worden genomen, met name om de gaslevering aan beschermde afnemers veilig te stellen.
De drie criteria voor de continuïteit van de voorziening die door Fluxys Belgium worden gebruikt voor
de toegang tot het net door derden, waren de volgende:
1. het wintervolume moet het verbruik van winter 1962-1963, de koudste van de eeuw, dekken (statistisch risico van 1 op 95 jaar);
26
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zekerheid moet worden bekeken omdat de activiteiten verkoop, vervoer en distributie van
aardgas voortaan gescheiden worden. De scheiding van de functies voor infrastructuurbeheer en levering, zowel op transportniveau als op het niveau van de distributie, heeft geleid
tot een scheiding van de rollen en verantwoordelijkheden van de voorzieningszekerheid.
1.2.2.1.

Bijdrage van de beheerder van het vervoersnet aan de voorzieningszekerheid

Als voorzichtige en rationele operator vergewist de TNB er zich van dat het vervoersnet van
aardgas zo is gedimensioneerd dat er, wanneer de systeemintegriteit niet in gevaar wordt
gebracht, een binnenlandse vervoerscapaciteit tijdens de spitsuren bij –11°C (equivalente
dagtemperatuur in Ukkel) wordt gegarandeerd en dat haar aanbod voor opslagdiensten de
dagpieken kan dekken. Deze referentiewaarde van -11°C is berekend op basis van een statistische waarschijnlijkheid van de gebeurtenis van 1 keer in 20 jaar.
Zoals gedefinieerd in de Belgische wetgeving heeft de TNB de verantwoordelijkheid toe te
zien op de resterende uitbalancering van het net. Om de integriteit van het net te behouden,
geeft de Belgische wet de TNB ook de mogelijkheid over te gaan tot de onderbreking of beperking van de gasdoorvoerstromen via een afschakelplan 27.
Ten gevolge van een wijziging van de wet van 12 april 1965 28 is het de beheerder van de opslaginstallatie sinds 11 juli 2011 toegestaan om opslagcapaciteit op korte, middellange en
lange termijn toe te wijzen aan de hand van transparante en niet-discriminerende criteria. De
gebruikers van de opslaginstallatie worden verzocht (best endeavour) ervoor te zorgen dat de
opslaginstallatie op 1 november voor ten minste 90 % gevuld is en dat die voorraad op 15 februari nog minstens 30 % bedraagt. De toewijzing van capaciteit en de toegangsregels moeten voldoen aan Verordening 715/2009 en de regels voor de levering van opgeslagen aardgas
in noodsituatie zijn bepaald in Verordening 994/2010.
1.2.2.2.

Bijdrage van leveranciers tot de voorzieningszekerheid

Om de voorzieningszekerheid tegen een technisch nutsrisico en/of een commercieel nutsrisico 29 te garanderen, moeten de leveranciers een aardgasvolume en voldoende flexibiliteit
voorzien om het verbruik van hun klanten tijdens de periode waarin ze actief zijn, te dekken.
De leveranciers moeten op het vervoersnet garanderen dat ze voldoende capaciteit boeken
voor binnenlands vervoer om op elk ogenblik het verbruik van hun klanten te dekken. Deze
aanbeveling wordt trouwens ondersteund door de Verordening 994/2010 die bepaalt dat de
aardgasbedrijven maatregelen moeten nemen om de aardgasbevoorrading van “beschermde

2.

er moet een piekvolume voor 5 opeenvolgende dagen tussen -10°C en -11°C worden gegarandeerd (statistisch risico van 1 op 95 jaar);
3. er moet een vervoercapaciteit tijdens spitsuren bij -11°C worden gegarandeerd (statistisch risico
van 1 op 20 jaar).
De vermelde temperaturen zijn equivalente gemiddelde dagtemperaturen in Ukkel.
Dit staat in het noodplan dat vervat is in het ministerieel besluit van 18 december 2013 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2014).
27

Wet van 11 juni 2011 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige
producten en andere door middel van leidingen (BS van 01.07.2011).

28

29

Deze risico's zijn toegelicht in het begin van het hoofdstuk 1.2.
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afnemers” veilig te stellen in de zin van deze verordening, in een aantal gevallen waarvan de
statistische waarschijnlijkheid van de gebeurtenis 1 keer in 20 jaar bedraagt.
Zoals gedefinieerd in de Belgische wet hebben gebruikers van het net die gebruik maken van
de capaciteit voor binnenlands vervoer, de primaire verantwoordelijkheid om toe te zien op
de uitbalancering van het net.
Om de bevoorradingszekerheid te garanderen in het geval van een technisch probleem op
een ingangspunt en/of boven dit ingangspunt, wordt er aanbevolen dat de leveranciers op het
vervoersnet, wanneer ze een bepaald percentage van de markt bevoorraden, zorgen voor een
gediversifieerde geografische voorziening, voldoende upstream capaciteiten onderschrijven
en capaciteit voor binnenlands vervoer onderschrijven met een minimaal aantal ingangspunten van verschillende vervoersnetten (2 of meer).
In geval van crisis voorziet het ministerieel besluit van 18 december 2013 tot vaststelling van
het federaal noodplan voor de aardgasbevoorrading een reeks operationele en administratieve maatregelen.
1.2.2.3.

Bijdrage van de AD Energie en de CREG tot de voorzieningszekerheid

Dankzij de Verordening 994/2010 werd een duidelijk kader gecreëerd waarin enkele criteria
en verantwoordelijkheden voor de zekerheid van de gasleveringen werden vastgelegd. De
AD Energie zorgt voor een geschikt wettelijk kader dat is aangepast aan de nieuwe context.
Om de investeringen op het vlak van capaciteit te laten plaatsvinden die nodig zijn om de bevoorradingszekerheid te garanderen (in geval van technisch probleem of ontoereikende dimensionering van het net) bestaan er:
4. vier referentiedocumenten over de investeringen die door de markt moeten worden gerealiseerd: de prospectieve studie over de zekerheid van de aardgasbevoorrading opgesteld door de AD Energie en het FPB, het Gas Monitoring Report opgesteld door de AD
Energie, het indicatieve investeringsprogramma over 10 jaar van Fluxys Belgium en het
vervoersprogramma over 4 jaar van Fluxys Belgium;
5. een reguleringskader dat is geïmplementeerd door de CREG waarmee deze investeringen op een adequate manier en op het gewenste tijdstip kunnen worden uitgevoerd,
voornamelijk door de goedkeuring van tarieven waardoor de evenwichtige ontwikkeling
van het aardgasvervoersnet mogelijk wordt gemaakt en/of de ontwikkeling van "overcapaciteit" waardoor leveranciers hun portefeuille kunnen optimaliseren door hun verplichtingen zoals ze in het voorgaande punt zijn beschreven, erin te integreren. De CREG moet
er ook op toezien dat Fluxys Belgium de goede stimulansen krijgt om te investeren.
Op het vlak van nutsvoorziening, moet de bevoegde instantie zoals bedoeld in Verordening
994/2010 in samenwerking met de overige betrokken instanties toezien op de naleving van de
bepalingen van de Verordening 994/2010.
1.2.2.4.

Noodplan en opvolging van het risico

Overeenkomstig de Verordening 94/2010 voorziet België in instrumenten om de aardgasbevoorradingszekerheid van het land beter te garanderen en werkt die instrumenten ook regelmatig bij:
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•

Risicoanalyse: complete evaluatie van de risico’s die de gasbevoorrading kunnen verstoren30

•

Preventief actieplan met de maatregelen die nodig zijn om de risico’s die door genoemde risicoanalyse geïdentificeerd zijn weg te werken of te verminderen 31

•

Noodplan met maatregelen die moeten genomen worden om de impact van de gasbevoorradingsonderbrekingen weg te werken of te verminderen 32.

België zorgt dus voor een noodplan alsook voor de supervisie en coördinatie van de planning
van de noodmaatregelen (koninklijk besluit van 31 januari 2003) via het coördinatie- en crisiscentrum van de regering. Dat plan wordt actief wanneer de vitale belangen of de essentiele behoeften (productie en distributie van energie inbegrepen) van de bevolking bedreigd
worden. De FOD Economie beschikt over twee coördinatie-eenheden in dienst van dat noodplan: het Bureau voor Burgerlijke Verdedigingsplannen en de Crisis cel.

1.2.3. Prospectieve studie gas
1.2.3.1.

Wettelijke context van de prospectieve studie

Zoals voor het laatst goedgekeurd bij de wet van 8 mei 2014 bepaalt de wet van 12 april 1965
betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen het
volgende: “Een prospectieve studie betreffende de zekerheid van aardgasbevoorrading wordt
opgesteld door de Algemene Directie Energie in samenwerking met het Federaal Planbureau
en in overleg met de commissie” 33.
1.2.3.2.

Doel en toepassingen van de prospectieve studie

De studie heeft tot doel denkpisten voor te stellen om op een zo voordelig mogelijke manier
vraag naar en aanbod van gas op lange en middellange termijn op elkaar af te stemmen.
Als de wet de idee van lange termijn oproept, moeten we echter opmerken dat een termijn
van tien jaar in de energie niet als een lange termijn wordt beschouwd. Denk bijvoorbeeld
aan de ontwikkeling en bouw van een nieuwe aardgascentrale van 400 MW of meer, waarvoor
een periode van ongeveer vier jaar wordt gerekend. Deze termijn geldt minstens ook voor de
aanleg van een nieuwe aardgasleiding.
De prospectieve studie past in het kader van de beschermingsmaatregelen voor de verzekering van de aardgasbevoorrading in België. Gezien het vitale belang van de continuïteit van de
aardgasbevoorrading, is het inderdaad aanbevolen aandachtig de situatie van de aardgasmarkt te volgen, en in het bijzonder het bestaande evenwicht tussen vraag en aanbod, het
niveau van de voorziene vraag en de aanvullende capaciteiten die zijn voorzien of momenteel

30

http://economie.fgov.be/fr/binaries/Risk_Assessment_tcm326-179867.pdf.

31

http://economie.fgov.be/fr/binaries/Preventive_Action_PlanBelgium_safeguard_security_gas_supply_tcm326-215155.pdf.
Ministerieel besluit van 18 december 2013 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 februari
2014.

32

BS van 07.05.1965 en BS van 04.06.2014. De term commissie verwijst in deze wet naar de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).
33
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worden opgebouwd. Als de bevoorradingszekerheid in gevaar komt, kunnen hierdoor tijdig de
nodige maatregelen worden getroffen.
1.2.3.3.

Ontwerp- en publicatieproces van de prospectieve studie gas

Overeenkomstig de wet van 12 januari 1965 en het koninklijk besluit van 20 december 2007 34
werd het huidige ontwerp van prospectieve studie opgesteld door het Federaal Planbureau
en de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, in
overleg met de CREG.
Wegens hun expertise ter zake en de gegevens waarover zij beschikken hebben de Nationale
Bank van België, de beheerder van het vervoersnet, van de opslaginstallaties en van de lnginstallatie, met name de maatschappij FLUXYS BELGIUM, en de beheerder van het hoogspanningsnet, met name de maatschappij ELIA, ook deelgenomen aan de werkgroep die het
ontwerp van PSG opstelt. Hierbij nogmaals dank voor hun medewerking. Vervolgens, overeenkomstig met de bovenstaande wetteksten, werden verschillende instanties geraadpleegd: de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), de Interdepartementale Commissie
voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) en de westelijke regeringen.. De geraadpleegde instanties hadden 60 dagen de tijd om hun advies en opmerkingen aan de AD Energie voor te leggen.
Voor de einddatum hadden volgende instanties geantwoord:
•

de ICDO (geen advies want het was niet door de wetgever ontworpen als een adviesraad);

•

de CRB (geen advies – de analyse van deze studie zal worden opgenomen in het toekomstige document over “De verbintenis van de sociale gesprekpartners ten aanzien
van de energie-uitdagingen”);

•

mevrouw de minister Fremault, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmileu
en Energie in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ;

•

de FEBELIEC (Belgische Federatie van de industriële verbruikers van elektriciteit en
aardgas) – advies uitgebracht op initiatief.

De auteurs van beide adviezen kunnen zich vinden in de kwaliteit van het voor raadpleging
voorgelegde onderzoeksproject. Zij stellen de toevoeging voor van enkele juridische referenties en een aantal gegevens die van belang kunnen zijn voor de lezer. Deze toevoegingen maken het mogelijk om tot een definitieve versie van de studie te komen. Sommige passages
zijn ook herschreven om het begrijpen ervan te vergemakkelijken.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst ook dat het probleem omtrent het einde van de
bevoorrading van de Belgische markt met L-gas verder wordt ontwikkeld. Dit werd uitgevoerd in de definitieve versie, maar alleen vanuit het standpunt van "Bevoorradingszekerheid" . Het aspect "consumentenbescherming" en "aanpassing van het materieel" kwam niet
aan de orde wegens irrelevant in de huidige studie. Dit onderwerp wordt verder behandeld in
de werkgroep ENOVER "L-Gas" die alle betrokken institutionele actoren (federale en gewesKoninklijk besluit van 20 december 2007 betreffende de procedure voor uitwerking en de publicatie
van de prospectieve studie betreffende de zekerheid van de aardgasbevoorrading (BS van 01.02.2008).
34
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telijke overheidsdiensten, toezichthouders en de betrokken ministeriële kabinetten) samenbrengt.
Overeenkomstig met de wet wordt de huidige studie, in de definitieve versie, bij uittreksel in
het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt en op de federale portaalsite en de website van de
FOD Economie gepubliceerd.
1.2.3.4.

Overzicht van de eerste prospectieve studie betreffende de zekerheid van aardgasbevoorrading

De eerste prospectieve studie gas werd gepubliceerd in 2011 en bestreek de periode tot
2020. 35
Die studie is gebaseerd op de cijfergegevens van 2000 tot 2008. In 2008 bedraagt het totale
jaarlijkse aardgasverbruik 200.000 GWh waarvan ¾ H-gas (zie infra). De openbare distributie
vertegenwoordigt dan ongeveer 50 % van het totale verbruik; de industrie en de elektriciteitsproductie hebben elk ongeveer hetzelfde aandeel in de andere 50 %.
Om vooruitzichten te formuleren betreffende de evolutie van de vraag baseert de studie zich
op 12 verschillende scenario’s waarvan 1 basisscenario en 11 alternatieve scenario’s.
Het basisscenario gaat er van uit dat het tot eind 2006 goedgekeurd en toegepast beleid tot
2020 wordt voortgezet en dat de op dat ogenblik waargenomen tendensen behouden blijven.
De 11 scenario’s werden gedefinieerd rekening houdend met 3 mogelijke onzekerheden,
namelijk onzekerheid:
•

over de evolutie van de vraag naar elektriciteit;

•

over de implementatie van een klimaatbeleid na 2012 en de weerslag hiervan op de
prijs van de emissievergunningen (of de koolstofwaarde);

•

over het behoud van de wet op de kernuitstap, of nog, over de mogelijkheid om de
werkingsduur van de bestaande kerncentrales te verlengen na 40 jaar.

De studie besluit dat het totale aardgasverbruik tussen 2005 en 2020 waarschijnlijk met 2 tot
18 % zal stijgen, naar gelang van het scenario.
In de industrie en openbare distributie (hoofdzakelijk de residentiële en tertiaire sector) zal
het verbruik stijgen. In de elektriciteitssector daarentegen zullen er naar gelang van het scenario tussen 2005 en 2020 schommelingen merkbaar zijn gaande van een vermindering met
60 % tot een toename met 20 %.
In verband met de piekvraag en dus de netcapaciteit waardoor de afmetingen worden bepaald (volgens het principe “wie het meeste aankan, kan ook het minste aan”) besluit de studie het volgende:

35

•

de evolutie van de behoeften in termen van capaciteit zal hoofdzakelijk afhangen van
de schommelingen van de vraag naar aardgas voor elektrische doeleinden;

•

het vervoersnet is toereikend om in de komende jaren de bevoorradingszekerheid
veilig te stellen, gelet op de bestaande installaties, de installaties in aanbouw of de installaties waarvan de aanbouw met zekerheid is geprogrammeerd.

"Prospectieve studie over de zekerheid van aardgasbevoorrading tot 2020” te raadplegen op:

http://economie.fgov.be/nl/consument/Energie/Energiebevoorradingszekerheid/Prospectieve_studie_gas/.
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De studie vermeldt dat dit laatste besluit ook ingegeven is door het gebruik van de vervoersstromen van grens naar grens om de Belgische eindafnemers te bevoorraden. Gezien de
centrale positie van België binnen Noordwest-Europa en gezien de consequente investeringsstrategie in gasinfrastructuur om de rol van draaischijf te kunnen spelen, beschikt ons
land inderdaad over een uiterst belangrijke infrastructuur die op diverse bevoorradingsbronnen is aangesloten. Zo vormt de gasterminal van Zeebrugge, die op zichzelf al ongeveer 10 %
van de totale grensoverschrijdende capaciteit van Europa vertegenwoordigt, een primordiale
troef op het vlak van flexibiliteit.
De studie geeft verder de volgende aanbevelingen:
•

waakzaam blijven voor onze afhankelijkheid van aardgasinvoer;

•

op termijn, de analyse van de verbruiksvooruitzichten en van de komende capaciteitsbehoeften voor het vervoer uitbreiden tot de buurlanden, gelet op de rol van draaischijf van België;

•

de toekenning van de vergunningen die nodig zijn voor het vervoer (federale, gewestelijke en zelfs gemeentelijke vergunningen) vergemakkelijken om de termijn tussen
de beslissing tot investering en de ingebruikname van de installatie te verkorten.
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2.

Jongste ontwikkelingen in vraag en aanbod van
aardgas

2.1. Vraag naar aardgas in 2014
2.1.1.
2.1.1.1.

Totaal aardgasverbruik
Jaarlijks aardgasverbruik

In 2014 bedroeg het totale aardgasverbruik 160,4 TWh waarvan 116,1 TWh (72 % van het totale verbruik) H-gas (hoog calorisch gas) en 44,3 TWh (28 % van het totale verbruik) L-gas (laag
calorisch gas) (grafiek 3A). De Belgische gasconsumenten kunnen worden onderverdeeld in
drie categorieën: de openbare distributie (TD), de grote industriële afnemers (TI) die rechtstreeks zijn aangesloten op het vervoersnet en de elektriciteitscentrales (TE). Het aandeel Lgas dat door de drie categorieën wordt verbruikt bedraagt respectievelijk 84 % (37,4 TWh),
16 % (6,9 TWh) en 0 % (grafiek 3B). Het aandeel H-gas bedraagt respectievelijk 36 % (42,2
TWh), 30 % (34.3 TWh) en 34 % (39,7 TWh) (grafiek 3C).
Grafiek 3.

Verdeling van het in 2014 waargenomen aardgasverbruik
(in TWh).

Waargenomen verdeling van het aardgasverbruik van beide netwerken (A: H-gas in het rood en L-gas in het blauw)
Voor elk netwerk (B: L-gas, C: H-gas) is het verbruik eveneens verdeeld over verschillende sectoren: openbare
distributie (TD), grote industriële afnemers aangesloten op het vervoersnet (TI), en elektriciteitscentrales (TE).
Bron: Energieobservatorium – AD Energie – FOD Economie, op basis van gegevens van Fluxys Belgium.
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Om de gegevens van 2014 te kunnen vergelijken met die van de vorige jaren moeten ze genormaliseerd worden. Die normalisatie bestaat erin het verbruik van de openbare distributie
te corrigeren voor de temperatuur van het betrokken jaar dankzij een lineaire regressie (zie
bijlage). Hiervoor wordt een normaal temperatuurprofiel berekend op basis van het jaargemiddelde van de graaddagen (GD)36 over een periode van 30 jaar (1981 – 2010: 2.363 GD 37.
Omdat het jaar 2014 een uitzonderlijk zacht jaar was, telt het slechts 1.828 GD. De normalisatie leidt dus tot een stijging van de door de openbare distributie verbruikte eenheden in 2014.
Zodra de gegevens genormaliseerd zijn, vertegenwoordigt het verbruik van de openbare distributie, de grote industriële afnemers en de elektriciteitsproductie respectievelijk 40 %, 28 %
en 32 % van het H-gasverbruik (grafiek 4A) en 87 %, 13 % en 0 % van het L-gasverbruik (grafiek 4B). Het totale aardgasverbruik (H + L) wordt respectievelijk verdeeld over de elektriciteitsproductie, de grote industriële afnemers en de openbare distributie a rato van 54 %, 23 %
en 23 % (grafiek 4C).
Grafiek 4.

Verdeling over de verschillende sectoren van het voor de temperatuur genormaliseerde gasverbruik in 2014
(in TWh).

Verdeling van het H-gasverbruik (A), het L-gasverbruik (B) en het totale aardgasverbruik (C) over de verschillende
sectoren. Voor de temperatuur genormaliseerd verbruik van de openbare distributie (TD), de grote industriële
afnemers aangesloten op het vervoersnet (TI), en de elektriciteitscentrales (TE).
Bron: Energieobservatorium, op basis van gegevens van Fluxys Belgium.

Grafiek 5 toont de evolutie van het gasverbruik over 10 jaar tussen 2005 et 2014. Hoewel het
aardgasverbruik op het eerste gezicht en met uitzondering van het jaar 2010 stabiel blijft tot
in 2013 (grafiek 5A) toont de analyse van de genormaliseerde gegevens (grafiek 5B) dat het
verbruik geleidelijk aan daalt tot in 2014. De schijnbare stabiliteit tussen 2011 en 2013 is dus
een artefact dat veroorzaakt is door de barre weersomstandigheden die in 2012 en 2013 zijn
waargenomen.

De graaddagen geven een beeld van de gemiddelde verwarmingsbehoefte van een woning in België.
Voor een bepaalde dag zijn de graaddagen die door de aardgassector in België gebruikt worden gelijk
aan het verschil tussen 16,5°C en de door het KMI te Ukkel gemeten gemiddelde temperatuur (Definitie van Synergrid: http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=17601&language_code=NL).

36

De website van Synergrid levert de gegevens aan betreffende de GD alsook de normale waarden
waarbij men zich baseert op de officiële cijfers die worden aangeleverd door het Koninklijk Meteorologisch Instituut.
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Grafiek 5.

Evolutie van het Belgische aardgasverbruik, 2005-2014
(in TWh).

Gemeten evolutie (A) en genormaliseerde evolutie (B) van het aardgasverbruik over de twee netwerken (H-gas in
het rood, L-gas in het blauw en de som van beide netwerken in het paars ) tussen 2005 en 2014.
Bron: Energieobservatorium, op basis van gegevens van Fluxys Belgium.

Een fijnere analyse van het genormaliseerde verbruik van deze laatste tien jaar toont ons een
constante toename van de vraag tot in 2010 en een daling vanaf dat ogenblik. Die daling is
vooral zichtbaar bij het H-gasverbruik. Om dit verschijnsel beter te kunnen begrijpen, kunnen
wij best de historische gegevens van het verbruik per sector analyseren. In grafiek 6 is de
evolutie van het verbruik van de openbare distributie, van de grote industriële afnemers en
van de elektriciteitscentrales weergegeven.
Grafiek 6.

Evolutie van het voor temperatuur genormaliseerde aardgasverbruik over de verschillende sectoren, 2005-2014
(in TWh).

Evolutie van het aardgasverbruik tussen 2005 en 2014. Het aandeel van de openbare distributie (genormaliseerd
voor temperatuur) (TD norm), van de grote industriële afnemers (TI) en van de elektriciteitscentrales (TE) zijn boven elkaar geplaatst.
Bron: Energieobservatorium, op basis van gegevens van Fluxys Belgium.

Grafiek 6 toont een verschil tussen de verschillende sectoren. Terwijl de vraag van het netwerk van de openbare distributie lichtjes stijgt (bij genormaliseerde toestand), zien we een
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dalende trend voor de vraag bij de grote industrieën en de elektriciteitscentrales. We stellen
vast dat de economische crisis in 2009 een grote impact heeft gehad op het industriële verbruik. Die crisis heeft geleid tot een negatieve piek in het aardgasverbruik dat zich gedeeltelijk hersteld heeft in 2010. De sombere economische context sinds 2010 verklaart de daaruit
volgende daling van de vraag. Hierbij dient opgemerkt dat de elektriciteitscentrales op gas tal
van uren gewerkt hebben in 2009 en 2010. Sinds 2011 werken ze veel minder, waardoor hun
aardgasverbruik gedaald is. Het aardgasverbruik in de verschillende sectoren wordt in de
volgende hoofdstukken uitgebreid geanalyseerd (§ 2.1.2, 2.1.3 en 2.1.4).
2.1.1.2.

Maandelijks aardgasverbruik

Grafiek 7 geeft een beeld van de genormaliseerde verbruiksprofielen voor aardgas tussen
2009 en 2014.
Grafiek 7.

Evolutie van het totale maandelijkse verbruik, 2009-2014

(in GWh/maand).

Evolutie van het totale maandelijkse verbruik van 2009 tot 2014. Het voor elk jaar gemeten individueel verbruik is
aangegeven alsook het gemiddelde jaarverbruik van de laatste 6 jaar. (2009-2014, doorlopende rode lijn).
Bron: Energieobservatorium, op basis van gegevens van Fluxys Belgium.

Het maandelijkse verbruiksprofiel is gelijkaardig voor alle jaren. De reden hiervan is dat het
globaal verbruik sterk wordt beïnvloed door de buitentemperatuur. Die temperatuur is seizoengebonden (§ 2.1.1.3).
Voor de periode 2009-2014 bedraagt het werkelijke gemiddelde maandverbruik 15.583
GWh/maand (16.000 GWh/maand wanneer genormaliseerd). Het gemiddelde verbruik tijdens
de maanden juli en augustus bedraagt 9.995 GWh/maand en vertegenwoordigt het gedeelte
van het totale verbruik dat niet beïnvloed is door de temperatuur (basismaandverbruik).
Dat basismaandverbruik vertegenwoordigt 62 % van het genormaliseerde gemiddelde totale
maandverbruik. Hierbij dient opgemerkt dat dit basisverbruik in de laatste jaren gedaald is,
net zoals dat ook het geval is voor het totale verbruik, dat afgenomen is van 11.087
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GWh/maand in 2009 tot 9464 GWh/maand in 2014 (tabel 3). De oorzaken van die afname zijn
dezelfde als die van de daling van het totale verbruik zoals toegelicht in hoofdstuk 2.1.1.1.
Tabel 3.

Jaarlijkse evolutie van het genormaliseerde aardgasverbruik, 2009-2014
(in GWh).
2009

2010

2011

2012

2013

2014

198.171

206.328

194.488

186.529

178.525

173.991

Gemiddeld maandverbruik

16.514

17.194

16.207

15.544

14.877

14.499

Basismaandverbruik

11.087

10.724

10.712

9.707

8.274

9.464

Totaal jaarlijks verbruik

67 %
62 %
66 %
62 %
56 %
65 %
% basis/maandgemiddelde
Het (genormaliseerde) totale jaarlijkse verbruik, het (genormaliseerde) gemiddelde maandverbruik en het basismaandverbruik (verbruik juli en augustus) worden hier weergegeven in GWh voor elk jaar van 2009 tot 2014. Vervolgens werd de verhouding tussen het basismaandverbruik en het genormaliseerde gemiddelde))) maandverbruik
berekend.
Bron: Energieobservatorium, op basis van gegevens van Fluxys Belgium.

Zoals we kunnen vaststellen in tabel 4 wordt het aardgasverbruik in de industrie (TI) en voorelektriciteitsproductie (TE) weinig beïnvloed door de buitentemperatuur. Het totale basisverbruik (H+L) van TI en TE vertegenwoordigt immers respectievelijk 90 % en 93 % van het totale
gemiddelde maandverbruik 38. Hierbij dient opgemerkt dat het aandeel van het niettemperatuurafhankelijke verbruik van L-gas (41 %) minder groot is dan het aandeel van het
niet-temperatuurafhankelijke verbruik van H-gas (73 %).
Tabel 4.

Aandeel (%) van het basisverbruik in het gemiddelde jaarverbruik, 2009-2014
(in GWh).
H-gas
Gem.

Basis

L-gas
%

Gem.

Totaal (H + L)

Basis

%

Gem.

Basis

%

TD

3.921

1.400

36

3.588

1.177

33

7.509

2.576

34

TI

3.052

2.771

91

601

520

87

3.653

3.291

90

TE

4.400

4.112

93

21

16

73

4.421

4.127

93

11.373
8.282
73
4.210
1.713
41
15.583
9.995
64
Total
Het gemiddelde maandverbruik (Gem.) en het basisverbruik (verbruik in juli en augustus) zijn hier weergegeven in
GWh voor elke sector (TD: openbare distributie, TI: grote industrieën, TE: elektriciteitscentrales) en voor de twee
gasnetwerken (H-gas en L-gas). Die waarden zijn de reële gemiddelden van de waarden van de jaren 2009 tot 2014.
Het aandeel (%) in het gemiddelde maandverbruik wordt ondergebracht bij het basismaandverbruik en is berekend
aan de hand van de formule “Basis/gemiddelde”.
Bron: Energieobservatorium, op basis van gegevens van Fluxys Belgium.

2.1.1.3.

Totale behoefte aan seizoenbalancering

Zoals toegelicht in het vorige punt schommelen de behoeften met het seizoen waarbij de
temperatuur het verbruik van de openbare distributie sterk beïnvloedt. Seizoenbalancering is
dus noodzakelijk en de behoeften moeten daarom worden gekwantificeerd. Hiervoor wordt
elke maand het verschil geëvalueerd tussen het gemiddelde maandverbruik en het verbruik
van de betrokken maand (tabel 5).

De gegevens die de basistemperatuur betreffen, leveren minder informatie aan voor het verbruik van
de industriële en de elektrische sectoren omdat er respectievelijk weinig seizoenschommeling is (zie
§2.1.3.2) en de seizoenschommeling niet (helemaal) gekoppeld is aan de temperatuur (zie §2.1.4.2).
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De gemiddelde maandafname van aardgas over de periode 2009-2014 bedraagt 15.583
GWh/maand. De afname tijdens de maanden april tot oktober is gemiddeld lager dan de gemiddelde maandafname. De afname tijdens de maanden november tot maart is echter hoger. Gemiddeld is januari de maand met de hoogste afname (23.559 GWh), in tegenstelling tot
de maand juli waarin de afname gemiddeld het laagst is (9.993 GWh).
De balanceringsbehoefte rond het maandgemiddelde bedraagt 25.903 GWh. Die balanceringsbehoefte vertegenwoordigt 13,85 % van het totale gemiddelde verbruik van aardgas. De
balanceringsbehoeften zijn groter op het L-gasnetwerk dan op het H-gasnetwerk. Dit komt
omdat de sector van de openbare distributie een groot aandeel heeft (85 % van het verbruik
over de periode 2009-2014) op het L-gasnetwerk.
Tabel 5.

Totale gemiddelde maandbalancering van het aardgasverbruik, 2009-2014
(in GWh).
Verbruik

Seizoenverschil

L+H

H

L

L+H

H

L

J

23.559

16.450

8.029

7.976

4.738

3.714

F

21.524

15.284

7.236

5.941

3.571

2.922

M

18.561

13.446

5.899

2.977

1.734

1.584

A

14.117

10.963

3.706

-1.466

-749

-609

M

12.617

10.136

2.877

-2.966

-1.577

-1.438

J

10.581

8.722

2.051

-5.003

-2.991

-2.264

J

9.993

8.451

1.693

-5.590

-3.261

-2.622

A

9.996

8.345

1.713

-5.587

-3.367

-2.602

S

11.279

9.197

2.253

-4.304

-2.516

-2.061

O

14.597

11.137

3.739

-986

-575

-576

N

17.946

13.095

5.339

2.363

1.383

1.024

D

22.229

15.323

7.242

6.645

3.610

2.927

Totaal

186.999

140.549

51.776

25.903

15.036

12.171

Gem.

15.583

11.712

4.315

13,85 %
10,70 %
23,51 %
%
Het gemiddelde maandverbruik van 2009 tot 2014 is voor elke maand (J - D: januari - december) in GWh weergegeven in de 3 linkerkolommen en voor de beide gasnetwerken (H: hoog calorisch gas, L: laag calorisch gas) alsook
voor het totaal van beide (H + L).
De maandelijkse verbruiksverschillen zijn berekend op basis van de (eveneens berekende) gemiddelden en zijn
weergegeven in de 3 rechterkolommen en voor elk netwerk.
In de regel “Totaal” staan weergegeven enerzijds, onder “Verbruik”, het totale gemiddelde jaarverbruik van elk
netwerk, en anderzijds, onder “Seizoenverschillen”, de som van de positieve maandverschillen (of de absolute
waarde van de negatieve maandverschillen).
De verhouding van de totale seizoenverschillen tot het totale jaarverbruik is weergegeven op de regel “%”.
Bron: Energieobservatorium, op basis van gegevens van Fluxys Belgium.

De aardgastekorten tijdens de winter en de overschotten tijdens de zomer vergen een specifiek beheer van de portefeuilles van de aardgasleveranciers en -charteraars. Zij kunnen
daarvoor gebruikmaken van tal van instrumenten voor het beheer van de seizoenvraag zoals:

36

“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en
dienstenmarkt in België.”

•

swaptransacties 39 tussen de Belgische markt en de markt van-grens-tot-grensvervoer;

•

flexibiliteit in de bevoorradingscontracten;

•

aankoop en verkoop van aardgas op korte termijn;

•

aardgasopslag in België (Loenhout voor H-gas, Zeebrugge voor het vloeibaar aardgas) of elders.

2.1.1.4.

Totaal piekverbruik

Wij hebben gezien dat het gasverbruik schommelt naargelang het seizoen. Maar het is nog
minder uniform in de loop van de dag. Een belangrijke gegevenvoor de gassector is het piekverbruik. Grafiek 8 toont de mogelijke spreiding van het verbruik per uur tussen een periode
van laag verbruik en een periode van piekverbruik.
Grafiek 8.

Globaal jaarlijks profiel van het verbruik per uur 40, 2006-2014
(in MWh/h).

Spreiding van het globale verbruik per uur van aardgas (voor het gezamenlijke H- + L-netwerk) over een jaar tussen het laagste verbruik per uur van het jaar (percentiel 0) en het hoogste verbruik per uur van het jaar (percentiel
100). Het profiel van het verbruik per uur is aangegeven voor elk jaar tussen 2006 en 2014.
Bron: Fluxys Belgium.

In deze grafiek zien we dat het verbruik per uur kan variëren van ongeveer 10 GWh per uur
tot ongeveer 50 GWh per uur; dit is een verschil van ongeveer 500 %. Het mediaanverbruik
per uur (percentiel 50) bedraagt ongeveer 20 GWh/h en blijkt sinds 2010 te dalen, wat logisch
In dit specifieke geval is de swap (van het Engels to swap: uitwisselen) een transactie waar geen fysiek gas aan te pas komt. Het zijn financiële transacties die de uitwisseling, tussen twee providers, van
equivalente hoeveelheid van gas in twee apart geografische plaatsen toelaten.
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De verbruiken per uur hier weergegeven, zijn de gemiddelde verbruiken per uur over een hele dag
en niet de piekuren.
40
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aansluit bij de daling die is waargenomen in het jaarlijkse aardgasverbruik. Het uitermate
hoog verbruik per uur, boven 35 GWh/h, wordt slechts bereikt gedurende 5 % van de uurperioden (zoals hoger vermeld was 2010 een uitzonderlijk jaar) (cf. §2.1.1.1). Hierbij dient opgemerkt dat het piekverbruik in de loop van de jaren niet schijnt te verminderen; het hoogste
piekverbruik van de laatste jaren werd bereikt in 2012.

2.1.2.

Aardgasverbruik op de openbare distributienetten

2.1.2.1.

Jaarlijks aardgasverbruik van de openbare distributie

Het aardgasverbruik in de sector van de openbare distributie is vrijwel gelijkmatig gespreid
over het H-net (53 %) en het L-net (47 %), zonder noemenswaardige wijziging gedurende de
laatste 10 jaar. (grafiek 9).
Grafiek 9.

Evolutie van het aardgasverbruik op het netwerk van de openbare distributie, 2005 –
2014
(in GWh/jaar).

Evolutie van het verbruik in GWh, van H-gas (rood), van L-gas (blauw) en van het totaal (H-gas + L-gas, paars) op
het netwerk van de openbare distributie tussen 2005 en 2014. De werkelijk gemeten gegevens (streepjeslijn) en de
voor de temperatuur genormaliseerde gegevens volgens de formule toegelicht in Bijlage 1 (volle lijn) zijn weergegeven.
Bron: Energieobservatorium, op basis van gegevens van Fluxys Belgium.

Wij zien duidelijk dat het profiel van het gemeten verbruik op dezelfde manier evolueert voor
H-gas als voor L-gas; dat verbruik is dus duidelijk afhankelijk van de temperatuur. Verder
stellen wij vast dat het genormaliseerde verbruik lichtjes stijgt zowel voor H-gas als voor Lgas; het gaat om een stijging van gemiddeld 0,6 % per jaar.
2.1.2.2.

Maandelijks aardgasverbruik van de openbare distributie

Zoals al aangehaald in hoofdstuk 2.1.1.2 hangt het aardgasverbruik van de openbare distributie sterk af van de temperatuur en kent het dus uitgesproken schommelingen naar gelang
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van het moment van het jaar (grafiek 10). De eenvoudige verklaring hiervoor is dat het aardgas dat via deze weg verstrekt wordt vooral wordt aangewend voor verwarming.
Grafiek 10. Evolutie van het totale maandverbruik (H+L) op het openbare distributienet, 20092014

(in GWh/maand).

Evolutie van het maandelijkse aardgasverbruik op het openbare distributienet voor de periode 2009 tot 2014. Het
individueel gemeten verbruik van elk jaar is vermeld alsook het gemiddelde jaarverbruik van die laatste 6 jaren
(2009-2014, rode doorlopende lijn).
Bron: Energieobservatorium, op basis van gegevens van Fluxys Belgium.

In tegenstelling tot wat we gezien hebben voor het totale aardgasverbruik in hoofdstuk 2.1.1.2
stellen we in de laatste jaren voor het gas dat via het openbare net wordt verdeeld, geen daling vast van het basisverbruik (verbruik tijdens de maanden juli en augustus: gemiddeld
2.576 GWh). Dit stemt overeen met het feit dat er geen daling is van het aardgasverbruik bij
de openbare distributie.
De profielen veranderen echter lichtjes van jaar tot jaar en vertonen soms ongewone verbruikspieken (zoals bijvoorbeeld in februari 2012). Die verbruikspieken houden rechtstreeks
verband met de temperatuursveranderingen die niet altijd normaal zijn voor het seizoen
(voor februari 2012, 465 GD tegenover 391 GD gemiddeld).
Het maandelijkse verbruiksprofiel voor H-gas (grafiek 11) en L-gas (grafiek 12) is quasi gelijk
aan het respectievelijke basisverbruik van 1.380 GWh en 1.162 GWh.
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Grafiek 11. Evolutie van het maandverbruik van H-gas op het openbare distributienet, 20092014
(in GWh/maand).

Evolutie van het maandelijkse verbruik van H-gas op het openbare distributienet voor de periode 2009 tot 2014. Het
individueel gemeten verbruik van elk jaar is vermeld alsook het gemiddelde jaarverbruik van die laatste 6 jaren
(2009-2014, rode doorlopende lijn).
Bron: Energieobservatorium, op basis van gegevens van Fluxys Belgium.)

Grafiek 12. Evolutie van het maandverbruik van L-gas op het openbare distributienet, 2009-2014
(in GWh/maand).

Evolutie van het maandelijkse verbruik van L-gas op het openbare distributienet voor de periode 2009 tot 2014. Het
individueel gemeten verbruik van elk jaar is vermeld alsook het gemiddelde jaarverbruik van die laatste 6 jaren
(2009-2014, rode doorlopende lijn).
Bron: Energieobservatorium, op basis van gegevens van Fluxys Belgium.

40

“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en
dienstenmarkt in België.”

2.1.2.3.

Behoefte aan seizoenbalancering van de openbare distributie

Zoals al toegelicht in hoofdstuk 2.1.1.3, is seizoenbalancering nodig (en dan vooral bij de
openbare distributie) omdat het gasverbruik schommelt met de temperatuur.
Tabel 6.

Gemiddelde maandelijkse balancering bij de openbare distributie, 2009-2014
(in GWh).
Verbruik

Seizoenverschil

L+H

H

L

L+H

H

L

J

14.533

7.477

7.057

7.025

3.556

3.469

F

12.991

6.667

6.324

5.482

2.746

2.736

M

10.376

5.371

5.006

2.868

1.450

1.418

A

6.294

3.327

2.967

-1.215

-594

-621

M

4.765

2.528

2.238

-2.743

-1.393

-1.350

J

3.172

1.726

1.446

-4.337

-2.194

-2.142

J

2.519

1.367

1.152

-4.990

-2.554

-2.436

A

2.634

1.433

1.201

-4.875

-2.488

-2.387

S

3.507

1.903

1.604

-4.002

-2.018

-1.984

O

6.289

3.315

2.973

-1.220

-605

-615

N

9.589

5.007

4.582

2.081

1.086

994

D

13.436

6.929

6.507

5.927

3.008

2.919

Total

90.106

47.049

43.057

23.382

11.847

11.535

Moy.

7.509

3.921

3.588

25,95 %
25,18 %
26,79 %
%
Het gemiddelde maandelijkse gasverbruik op het distributienet van de jaren 2009 tot 2014 is opgelijst in de 3 linkerkolommen in GWh, voor elke maand (J - D: januari- december) en voor de beide gasnetwerken (H: hoogcalorisch gas, L: laagcalorisch gas) alsook voor beide samen (H + L). Het jaarlijkse maandgemiddelde (Gem.) is berekend en op basis van die waarde werden de maandelijkse verbruiksverschillen berekend in de 3 rechterkolommen
voor elke maand en voor elk net. In de regel “Totaal” staan weergegeven enerzijds, onder “Verbruik”, het totale
gemiddelde jaarverbruik van elk netwerk, en anderzijds, onder “Seizoenverschillen”, de som van de positieve
maandverschillen (of de absolute waarde van de negatieve maandverschillen). De verhouding van de totale seizoenverschillen tot het totale jaarverbruik is weergegeven op de regel “%”.
Bron: Energieobservatorium, op basis van gegevens van Fluxys Belgium.

Zoals we kunnen waarnemen bij de totale seizoensbalancering (§ 2.1.1.3) vergen de maanden
november tot maart een positieve balancering terwijl de maanden april tot oktober een negatieve balancering vereisen op de openbare distributienetwerken. Het maandverbruik op het
openbare distributienet voor de periode 2009-2014 bedraagt7.509 GWh. De balanceringsbehoefte rond dat gemiddelde komt overeen met 23.382 GWh (26 %), terwijl de totale balanceringsbehoefte van het Belgische net overeenkomt met 27.207 GWh. Dat betekent dat het merendeel (86 %) van de totale balanceringsbehoefte voor België op rekening komt van de distributienetwerken.
2.1.2.4.

Piekverbruik van aardgas van de openbare distributie

Net zoals we gezien hebben voor het totale gasverbruik (§ 2.1.1.4) is het gasverbruik in het
distributienet niet uniform in de loop van de dag. Grafiek 13 toont de spreiding van het verbruik per uur op het distributienet tussen de stille perioden en de piekperioden.
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Grafiek 13. Jaarprofiel van het verbruik per uur 41 op het distributienet, 2006 – 2014
(in MWh/h).

Spreiding van het aardgasverbruik per uur op het distributienet (op het totale H + L- net) gedurende een jaar tussen het laagste verbruik per uur van het jaar (percentiel 0) en het hoogste verbruik per uur van het jaar (percentiel
100). Het profiel van het verbruik per uur wordt weergegeven voor elk jaar tussen 2006 en 2014.
Bron: Fluxys Belgium.

In deze grafiek zien we dat het verbruik per uur op het distributienet kan schommelen van
ongeveer 2,5 GWh/h tot meer dan 30 GWh/h; dit is een verschil van ongeveer 1200 %. Het
mediaanverbruik per uur (percentiel 50) schommelt rond de 8 GWh/h. Er blijken twee groepen van jaren te bestaan: de jaren 2008, 2010, 2012 en 2013, enerzijds, en de jaren 2006,
2007, 2009, 2011 en 2014, anderzijds. Eerstgenoemde jaren vertonen een groter mediaanverbruik per uur op het distributienet dan de laatstgenoemde (ongeveer 9 GWh/h vs. ongeveer 7
GWh/h). Dat verschil kan vermoedelijk verklaard worden door de constante koelte van de
eerste jaren (2010, 2012 en 2013 hadden meer dan 2300 GD).
Wanneer wij de piekwaarden bekijken, stellen we opnieuw vast dat er twee groepen zijn: de
jaren 2009, 2010, 2012 en 2013, enerzijds, en de jaren 2006, 2007, 2008, 2011 en 2014, anderzijds. Eerstgenoemde jaren, die een piekwaarde (percentiel 100) van meer dan 27 GWh/h bereiken, zijn jaren die een periode van strenge koude kenden (januari 2009, 2010 en 2013 en
februari 2012). Dat piekverbruik hield enkel gedurende een gering aantal uren over het jaar
aan (minder dan 5 % van de tijd).
In België beschouwen we het gebruik van -11°Ceq of 27,5 equivalente graaddagen (27,5
GDeq) als de referentiewaarde voor de winterpiek, die statistisch zich eens in de 20 jaar voorDe verbruiken per uur hier voorgesteld zijn de gemiddelde verbruiken per uur op een dag en niet de
piekuren.
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doet. Er kan een schatting worden gemaakt van de vraag naar aardgas voor dit genormaliseerde temperatuurprofiel. Die gegevens worden in de hoofdstuk 3.2. geanalyseerd.

2.1.3.

Aardgasverbruik door de industrie

2.1.3.1.

Jaarlijks aardgasverbruik van de industrie

De grote industrieën die rechtstreeks op het vervoersnet zijn aangesloten, verbruikten in
2104 41.162 GWh. De meeste industrieën zijn aangesloten op het H-gasnet. In 2014 vond 83 %
(34.260 GWh) van het industrieel aardgasverbruik plaats op dit net. Dat percentage bedroeg
in 2005 81 % en is dan geleidelijk aan gestegen tot in 2009, toen het zich begon te stabiliseren
(grafiek 14).
Grafiek 14. Evolutie van het industrieel jaarverbruik van H-gas en L-gas, 2005-2014

(in GWh/jaar).

Evolutie van het jaarverbruik in GWh van H-gas (rood), L-gas (blauw) en beide samen (H + L, paars) van de industrie
die rechtstreeks op het hoofdvervoersnet is aangesloten, tussen 2005 en 2014.
Bron: Energieobservatorium, op basis van gegevens van Fluxys Belgium.

Het industrieel gasverbruik daalde met gemiddeld 2,4 %/jaar wanneer we geen rekening
houden met 2009. In 2009 zien we duidelijk de impact van de economische crisis, met een
bruuske daling met 17 % van het industrieel gasverbruik in vergelijking met 2008. Die bruuske daling is zichtbaar zowel op het H-gasnet (17 %) als op het L-gasnet (20 %). Na een gedeeltelijk herstel van het verbruik in 2010 ten opzichte van 2008 (-1,9 %) is het gasverbruik
van de grote industrieën steeds sneller afgenomen met een gemiddelde daling van 4,3 %
tussen 2011 en 2014, zowel op het H-gasnet (4,6 %) als op het L-gasnet (2,8 %).
2.1.3.2.

Maandelijks aardgasverbruik van de industrie

In tegenstelling tot wat we kunnen vaststellen voor de openbare distributie heeft het seizoen
slechts weinig invloed op het gasverbruik van de grote ondernemingen die rechtsreeks op
het vervoersnet zijn aangesloten (grafiek 15). De reden hiervan is dat het industrieel verbruik
niet (of weinig) afhangt van de buitentemperatuur. Het geringe verschil dat wij zien (10 %)
tussen het gemiddelde maandverbruik (3.653 GWh/maand) en het basisverbruik (3.291
GWh/maand) zou veroorzaakt kunnen worden door het aandeel van het gas dat gebruikt
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wordt voor de verwarming van de industriegebouwen. Het zou eveneens de afspiegeling kunnen zijn van de sluiting tijdens de zomerperiode van sommige ondernemingen.
Grafiek 15. Evolutie van het totale maandelijkse industrieverbruik, 2009-2014
(in GWh/maand).

Evolutie van het maandelijkse aardgasverbruik door de grote industrieën die rechtstreeks op het vervoersnet zijn
aangesloten, voor de jaren 2009 tot 2014. Het individuele gemeten verbruik van elk jaar is vermeld alsook het gemiddelde jaarverbruik van de voorbije 6 jaar (2009-2014, rode doorlopende lijn).
Bron: Energieobservatorium, op basis van gegevens van Fluxys Belgium.

Een grondige analyse toont nogmaals de impact van de crisis van 2009 waardoor het gasverbruik van de grote industrieën daalde tot een historisch niveau van 2.474 GWh in juli 2009.
2.1.3.3.

Totale behoefte aan seizoensbalancering van de industrie

De seizoensbalancering voor de industrie is uiterst gering in vergelijking met de balanceringsbehoefte van het openbare distributienet en komt overeen met slechts 3 % (1.174 GWh)
van het totale gasverbruik door de industrie.
2.1.3.4.

Piekverbruik van de industrie

In tegenstelling tot wat we gezien hebben voor het gasverbruik op het distributienet
(§ 2.1.2.4) is het gasverbruik van de grote industrieën die op het vervoersnet aangesloten zijn
minder omvangrijk (maar minder voorspelbaar omdat het niet seizoensgebonden is). Grafiek 16 toont ons immers een vrij vlak spreidingsprofiel van het verbruik per uur door de grote ondernemingen tussen de stille perioden en de perioden van piekverbruik.
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Grafiek 16. Jaarprofiel van het verbruik per uur 42 van de grote industrieën, 2006-2014
(in MWh/h).

Spreiding van het aardgasverbruik per uur van de grote industrieën (op beide netten samen: H-gas + L-gas) over
een jaar tussen het laagste verbruik per uur van het jaar (percentiel 0) en het hoogste verbruik per uur van het jaar
(percentiel 100). De verbruiksprofielen zijn vermeld voor elk jaar tussen 2006 en 2014.
Bron: Fluxys Belgium.

In deze grafiek zien wij dat het verbruik per uur van de grote ondernemingen kan schommelen van ongeveer 3,5 GWh/h (met een uitzonderlijk lage piek in 2009 van 3 GWh/h) tot meer
dan 7 GWh/h. Dit is een verschil van iets meer dan 200 % en dus beduidend minder dan wat
wij vaststellen voor het distributienet. Het mediaanverbruik per uur (percentiel 50) bedraagt
ongeveer 5,5 GWh/h. Dat mediaanverbruik per uur volgt een dalende tendens (die opvallend
is sinds 2011); het daalt van meer dan 6 GWh/h in 2006 naar minder dan 5 GWh/h in 2014.

2.1.4.

Aardgasverbruik door de elektriciteitscentrales

2.1.4.1.

Jaarlijks aardgasverbruik van elektriciteitscentrales

Het totale gasverbruik voor de elektriciteitsopwekking door eenheden die dit als hoofddoel
hebben (39.661 GWh) vindt in 2014 enkel nog plaats op het H-gasnet aangezien de laatste
productie-eenheid op het L-gasnet eind 2013 gesloten is. In 2005 werd 4 % van het gasverbruik voor elektriciteitsdoeleinden (2.173 GWh) nog afgenomen van het L-gasnet (grafiek 17).

De hier weergegeven verbruiken per uur zijn de gemiddelde verbruiken per uur over een hele dag en
niet de piekuren.
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Grafiek 17. Jaarlijks verbruik van H- en L-gas voor elektriciteitsproductie, 2005-2014

(in GWh/jaar).

Evolutie van het jaarverbruik in GWh, van H-gas (rood), L- gas (blauw) en het totale gasverbruik (H + L, paars) in de
"main producers" elektriciteitscentrales tussen 2005 en 2014.
Bron: Energieobservatorium, op basis van gegevens van Fluxys Belgium.

Uit nadere analyse van de grafiek blijkt dat het gebruik van gas met opwekking van elektriciteit als hoofddoel lichtjes steeg tot in 2008, gemiddeld met 1,4 % per jaar tussen 2006 en
2008. Verbruikspieken (stijging met 23 %) deden zich voor in 2009 (66.838 GWh) en 2010
(67.215 GWh). In 2011 liep het verbruik terug tot op het niveau van 2008. Sindsdien is er sprake van een gemiddelde daling met 10 % het verbruik met elektriciteitsproductie als hoofddoel.
De werking van gasinstallaties is afhankelijk van vele factoren:
•

het operationele beheer van het park elektriciteitscentrales,

•

de gedeeltelijke vervangbaarheid van centrales,

•

de integratie van hernieuwbare energieën,

•

de schommelingen van de binnenlandse elektriciteitsvraag,

•

de grensoverschrijdende handel in elektriciteit,

•

de prijs van aardgas en andere fossiele brandstoffen en van CO2,

•

de wijzigingen van de energiebeleid (energiemix, elektriciteitsproductie uit andere
energiebronnen…).

We kunnen het piekverbruik 2009-2010 onder andere verklaren door de tijdelijke sluiting van
een deel van de Franse kerncentrales, waardoor de uitvoer van Belgische elektriciteit naar
Frankrijk werd bevorderd en het gasverbruik in onze centrales de facto steeg. Aangezien deze opportuniteit niet meer bestaat in 2011, is het verbruik teruggevallen tot het niveau van de
jaren 2005 - 2008. De daling die zich vanaf 2011 voordeed is deels het gevolg van de inge-
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bruikneming van nieuwe productie-eenheden van hernieuwbare elektriciteit, van de toename
van de invoer van elektriciteit, en van een lagere winstgevendheid van de gascentrales 43.
2.1.4.2.

Maandelijks aardgasverbruik van elektriciteitscentrales

Net zoals het jaarlijkse verbruik vertoont het maandelijkse verbruik van aardgas een weinig
voorspelbaar karakter (grafiek 18).
Grafiek 18. Evolutie van het totale maandelijkse gasverbruik voor de productie van elektriciteit,
2009-2014

(in GWh/maand).

Evolutie van het maandelijkse aardgasverbruik van de grote industrieën die rechtstreeks aangesloten zijn op het
transmissienet voor de jaren 2009-2014. Het gemeten individuele jaarlijkse verbruik wordt aangegeven alsook het
gemiddelde jaarlijkse verbruik van de voorbije zes jaar (2009-2014, doorlopende rode lijn).
Bron: Energieobservatorium, op basis van gegevens van Fluxys Belgium.

Zoals al vermeld in hoofdstuk 2.1.4.1 bereikte het gasverbruik in de elektriciteitscentrales
(7.601 GWh in januari 2010) in 2009 en 2010 een recordniveau. In oktober 2013 werd echter
een historisch laag verbruik van 2.268 GWh opgetekend. Uit die gegevens blijkt de invloed die
het inzetten van kerncentrales voor elektriciteitsproductie uitoefent op het gasverbruik. De
centrales Tihange 2 en Doel 3 werden inderdaad stilgelegd tussen 2012 en mei 2013 en ook
vanaf maart 2014.We merken zeer duidelijk een daling van het gasverbruik voor de opwekking van energie in de zomer en herfst van 2013 en in het begin van 2014, een daling die we
niet meer vaststellen sinds eind 2014, aangezien de twee kerncentrales weer werden stilgelegd. Anderzijds kunnen we in het licht van deze grafiek aannemen dat de vraag naar aardgas
voor elektriciteitscentrales niet of weinig wordt beïnvloed door de temperatuur. Deze verklaring moet echter worden gerelativeerd door de analyse van de gegevens van grafiek 19 of de
verbruikspiek van februari 2012.
Februari 2012 was een bijzonder koude maand in België (GDeq: 465, de gemiddelde GDeq
februari 2009-2014: 372) en in heel Europa. Het stroomverbruik in België in februari 2012
(7877 GWh) lag 7,8 % hoger dan het gemiddelde van de februarimaanden 2009-2014
In de winterperiode 2014-2015 lijken de voorwaarden voor de winstgevendheid van de gascentrales
opnieuw beter.
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(7.308GWh), wat binnen het Europese gemiddelde (+7,4 %) ligt 44. Frankrijk zag inmiddels een
stijging met 12,5 %, als gevolg van het groot aantal elektrische verwarmingssystemen in dat
land 45. Dit resulteerde in een netto-afname van de invoer uit Frankrijk en een grote toename
van de uitvoer naar dat land. Alles bij elkaar was er in die maand een sterke stijging van de
vraag naar elektriciteit, die werd opgevangen door de gascentrales.
Grafiek 19. Overzicht van de invloed van de temperatuur op het gasverbruik voor de opwekking
van elektriciteit

(in km³(n)/h).

Het gemiddelde dagelijkse H-gasverbruik voor elektriciteitsproductie (in km³ (n) / h) wordt weergegeven in functie
van de dagtemperatuur (in °C equivalent) voor de jaren 2009 (in het blauw), 2010 (in het rood), 2012 (in het groen)
en 2013 (in het paars).
Bron: Fluxys Belgium.

Uit die grafiek valt op te maken dat het gasverbruik voor elektriciteitsproductiegevoelig stijgt
met het dalen van de temperatuur, ook al lijkt de temperatuur geen invloed te hebben zolang
die niet onder 6° Ceq is gezakt. Die stijging 46 is des te sterker, des te lager het verbruik bij
hogere temperaturen is. Het in 2012 en 2013 opgetekende verbruik bij lagere temperaturen
sluit aan bij het gebruik in 2009 en 2010.
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Gegevens Eurostat.

De gevoeligheid van het elektriciteitsverbruik voor de buitentemperatuur verschilt van land tot land,
afhankelijk van de energetische mix gebruikt voor plaatselijke verwarming en de grootte van het land.
Bijvoorbeeld is de temperatuurgevoeligheid voor België 100 MW/°C en voor Frankrijk 2300 MW/°C.
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Deze stijging van het gasverbruik in elektriciteitscentrales tijdens de koudepieken vertegenwoordigt
een grote inzet op het gebied van infrastructuur, omdat dit leidt tot een toevoeging van de behoeften
voor het distributienetwerk en voor de elektriciteitscentrales op het ogenblik van de piekvraag.
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2.1.4.3.

Totale behoefte aan seizoensbalancering van elektriciteitscentrales

Dit hoofdstuk gaat over het gasverbruik door centrales die geen voorspelbaar afnamepatroon
vertonen. Dit verbruik kan fluctueren van de ene maand op de andere, zowel naar verbruikte
hoeveelheden als naar productielocaties. Er kan derhalve bezwaarlijk sprake zijn van een
seizoensbalans voor het gasverbruik in elektriciteitscentrales. De verschillen in verbruik
houden veeleer verband met externe factoren, zoals de onverwachte sluiting van een andere
centrale, de prijs van elektriciteit op de gekoppelde markt of een zware koudegolf in het gebied van Centraal-West-Europa.
Het opmaken van een maandgemiddelde van de jongste jaren, zoals voor de totale behoeften
of de behoeften van de openbare distributie, zal niet veel informatie opleveren gelet op de
grote verschillen in de waargenomen profielen (grafiek 13). Wij kunnen echter de balans van
een bepaald jaar nakijken om een inzicht te krijgen in de door te voeren aanpassingen van de
gasvraag (tabel 7).
Tabel 7.

Maandelijkse balancering van de elektriciteitsproductie, 2012-2014
(in GWh).
2012

Verbruik
2013

Seizoenafwijking
2012
2013

2014

J

4.008

5.149

2.942

-4

1.606

-363

F

5.792

5.131

2.536

1.779

1.588

-769

M

3.702

4.739

2.823

-311

1.196

-482

A

3.731

3.688

2.909

-281

145

-396

M

3.485

3.448

2.593

-527

-95

-712

J

3.355

2.906

3.206

-657

-637

-99

J

3.700

2.792

3.333

-312

-751

28

A

3.654

2.409

3.515

-358

-1.135

210

S

4.009

2.827

4.165

-3

-716

860

O

4.065

2.268

4.333

52

-1.276

1.027

N

4.008

3.313

3.432

-4

-230

126

2014

4.638

3.847

3.874

625

304

569

Totaal

48.147

42.518

39.661

2.086

4.839

2.820

Gem.

4.012

3.543

3.305

D

4,33 %
11,38 %
7,11 %
%
Het maandelijkse gasverbruik van de jaren 2012-2014 in elektriciteitscentrales wordt weergegeven in de 3 kolommen aan de linkerkant, in GWh per maand (J - D: van januari tot december). Het jaarlijkse maandelijkse gemiddelde (Gem.) werd berekend en, uitgaande van deze waarde, werden de maandelijkse afwijkingen in het verbruik berekend in de drie rechterkolommen voor elke maand en elk jaar. In de regel "Totaal" staan weergeven enerzijds,
onder “Verbruik”, het totale gemiddelde jaarverbruik en anderzijds, onder “Seizoenverschillen”, de som van de
positieve maandafwijkingen (of de absolute waarde van de negatieve maandafwijkingen). Het aandeel van deze
waarde vergeleken met het jaarverbruik wordt weergegeven in de regel "%".
Bron: Energieobservatorium, op basis van gegevens van Fluxys Belgium.

In tegenstelling tot wat wordt waargenomen bij de totale seizoengebonden balancering (§
2.1.1.3), is er geen duidelijk profiel bij de maanden die een negatieve balancering vereisen
voor de productie van elektriciteit. Zo was er ook voor 2012 een balancering nodig van slechts
4,3 %, terwijl er voor 2013 een afweging vereist was van 11,4 %.
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Deze balanceringen hebben niet dezelfde invloed op het beheer van de portfolio van de leveranciers en aardgasbevrachters. Deze zullen slechts gebruik maken van een deel van de beheersinstrumenten van de vraag:
•

het aanspreken van aardgasopslagfaciliteiten in België of elders;

•

de aankoop en verkoop van aardgas op korte termijn op de Hub.

2.1.4.4.

Piekverbruik van van aardgas door elektriciteitscentrales

Net zoals voor het totale gasverbruik (§ 2.1.1.4) is het gasverbruik per uur door de elektriciteitscentrales niet uniform. Grafiek 20 toont de spreiding van het verbruik per uur door de
elektriciteitscentrales tussen de periodes van laag verbruik en de piekperiodes.
Grafiek 20. Jaarlijkse profiel van het verbruik per uur door de elektriciteitscentrales, 2006-2014

(in MWh/h 47).

Spreiding van het aardgasverbruik per uur door de elektrische "main producers" centrales over een
jaar tussen het laagste aardgasverbruik per uur van het jaar (percentiel 0) en de hoogste stijging van
het aardgasverbruik per uur van het jaar (percentiel 100). De profielen van het hoogste aardgasverbruik per uur van het jaar worden weergegeven voor elk jaar tussen 2006 en 2014.
Bron: Fluxys Belgium.

De grafiek toont dat het verbruik per uur van de centrales sterk kan variëren, van ongeveer
2 GWh/h tot meer dan 12 GWh/h, dat is een verschil van ongeveer 600 %. Het mediaanverbruik per uur (percentiel 50) is sterk gespreid volgens de jaren, van ongeveer 8 GWh/h in
2009-2010 tot ongeveer 4 GWh/h in 2013-2014. Deze verschillen volgen de vastgestelde jaarlijkse verschillen.
De hier weergeven verbruiken per uur zijn de gemiddelde verbruiken per uur over een hele dag en
niet de uurpieken.
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Voor elk jaar worden de piekwaarden, gaande van bijna 13 GWh/h in 2010 tot ongeveer 6 GWh
in 2014, slechts bereikt tijdens een beperkt aantal uren per jaar (minder dan 5 % van de tijd).
We merken echter dat deze piekverbruiken de jaarlijkse neerwaartse trends niet volgen,
aangezien 2012 het tweede grootste piekverbruik heeft van de afgelopen tien jaar.

2.2. Aanbod van aardgas in 2014
2.2.1.

Capaciteitsaanbod: de Belgische gasinfrastructuur

2.2.1.1.

Aardgasvervoersnet

Behalve het distributienet voor aardgas dat in de PSG niet aan bod komt, omvat de Belgische
gasinfrastructuur drie soorten installaties:
•

een aardgasvervoersnet;

•

een lng-installatie (lng-terminal van Zeebrugge) ;

•

een opslaginstallatie (Loenhout).

Het aardgasvervoersnet bestaat uit verschillende elementen:
•

leidingen;

•

meetstations;

•

compressiestations;

•

debietregelstations;

•

mengstations (om indien nodig H-gas om te zetten in L-gas);

•

drukreduceerstations.

Leidingen
Met 18 interconnectiepunten behoort het aardgasvervoersnet van de TNB (Fluxys Belgium)
tot de meest geïnterconnecteerde systemen in Europa (schema 2).Het net omvat 4.100 kilometer leidingen in dienst en wordt gebruikt voor zowel het vervoer van aardgas ten behoeve
van de eindverbruikers in België als het vervoer van aardgas naar andere eindverbruikersmarkten.
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Schema 2.

Aardgasvervoersnetwerk in Belgïe, 2014

Bron: Fluxys Belgium (2014).

Elk jaar komt ongeveer 35 tot 40 miljard kubieke meter binnen op het net van Fluxys Belgium
waarvan 15 tot 20 miljard kubieke meter aardgas bestemd is voor het Belgische verbruik en
ongeveer 20 miljard kubieke meter geëxporteerd wordt naar de buurlanden.
Op het Belgische aardgasvervoersnet zijn 17 distributienetbeheerders aangesloten die op
hun beurt zorgen voor de aardgasdistributie naar de gezinnen en de kmo. Verder zijn ongeveer 250 industriële eindafnemers en elektriciteitscentrales op het net aangesloten.
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Schema 3.

Ingangs- en uitgangspunten voor gas in België, 2014

Bron: Fluxys (2014).

Op 40 jaar tijd is het aardgasvervoersnet van de TNB ontwikkeld tot een centrale draaischijf
voor grens-tot-grensvervoerstromen in West-Europa (Schema 3). Zo wordt via het net Nederlands en Noors aardgas vervoerd richting Frankrijk, Brits aardgas naar continentaal Europa, onder meer Russisch aardgas naar het Verenigd Koninkrijk en verder ook aardgas naar
het Groothertogdom Luxemburg.
Het aardgasvervoersnet van TNB bestaat uit twee gescheiden netten: een net voor het vervoer van L gas afkomstig uit Nederland (uit Slochteren) en een net voor het vervoer van H
gas. Momenteel is het H gas afkomstig uit Noorwegen, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en
lng-bronnen.
Meetstations
Aan de ingangs- en uitgangspunten van het aardgasvervoersnet van de TNB staan meetstations, waar metingen worden gedaan op de aardgasstromen.
Compressiestations
Om aardgas door een pijpleidingennet te sturen, is druk nodig. Die druk neemt echter gaandeweg af door de wrijving van de aardgasmoleculen tegen de wand van de leidingen. Een
compressiestation dient om de druk in het net op peil te houden.
De compressiestations van Weelde en Winksele comprimeren L gas afkomstig uit Poppel
aan de Nederlandse grens.
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De stations van Berneau, Zelzate en Winksele 2 (ingebruikneming eind 2012) comprimeren H
gas van de verschillende ingangspunten op het H-gasnet.
Debietregelstations
De debietregelstations zijn knooppunten in het aardgasvervoersnet van de TNB waar bepaalde hoeveelheden aardgas van het ene pijpleidingensysteem naar het andere worden overgezet. De verschillende deelsystemen kunnen een verschillende maximale operationele druk
hebben.
Drukreduceerstations
De TNB exploiteert circa 160 drukreduceerstations. Die vormen de schakels tussen de hogedrukleidingen en de leidingen op lagere druk. Dat zijn enerzijds de middelhogedrukleidingen
van de TNB zelf en anderzijds de netten op lagere druk van de distributienetbeheerders.
In een drukreduceerstation kan zo nodig aan aardgas een reuk worden toegevoegd: aardgas
is op zich eerder een reukloos gas en door er een geurstof aan toe te voegen is het aardgas
waarneembaar als er zich een lek voordoet.
2.2.1.2.

Lng-installatie

Aardgas komt in België niet alleen binnen via pijpleidingen. In Zeebrugge wordt ook aardgas
aangevoerd in vloeibare vorm (lng of “liquified natural gas”). In de lng-terminal van Zeebrugge (zie foto) worden lng-schepen gelost en het lng wordt in buffer gehouden vooraleer het
wordt hervergast en via het aardgasvervoersnet van de TNB wordt verzonden.
De terminal van Zeebrugge is de toegangspoort voor de aanvoer van lng vanuit Noordwest
Europa. De lng die gelost wordt in de terminal kan verder vervoerd worden voor de bevoorrading van het net en/of verhandeling op de Hub van Zeebrugge.
Foto 1.

Lng-terminal van Zeebrugge, 2014

Bron: Fluxys Belgium (2014).
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De installaties van de terminal van Zeebrugge zijn ontworpen om methaantankers met lng te
laden en te lossen. Dat product kan in buffer worden opgeslagen in de opslagreservoirs. Het
kan worden hervergast en opnieuw in het net worden geïnjecteerd om te worden vervoerd of
opnieuw aan boord van de methaantankers te worden geladen.
Ook de terminal van de Interconnector (verbinding België-Verenigd Koninkrijk) en de terminal van de Zeepipe (verbinding Noorwegen-België) zijn gelegen op de site van Zeebrugge.
De Interconnector-terminal verbindt het Belgische net met de onderzeese leiding van de Interconncetor die aan land gaat te Bacton in het Verenigd Koninkrijk. Het net biedt een waaier
aan bestemmingen voor het Britse aardgas: leveringspunten in België of leveringspunten
aan de grens vanwaar het gas naar elders in Europa wordt vervoerd.
Er vloeit aardgas doorheen de Interconnector-terminal, niet alleen richting vasteland maar
ook andersom, naar de overkant van het Kanaal. Het kan gaan over aardgas afkomstig van de
verschillende bronnen waartoe het Fluxysnet toegang biedt: Oost-Europa, Noorwegen en
Nederland en de verschillende bronnen van lng.
De Zeepipe-terminal verbindt het Belgische net met de onderzeese Zeepipe-leiding die aardgas aanvoert afkomstig uit de Noorse gasvelden Troll en Sleipner. Net zoals het Briest aardgas wordt het Noorse aardgas via het Belgische net uitgestuurd naar verschillende bestemmingen, ofwel tot aan de leveringspunten in België ofwel tot aan de leveringspunten aan de
grens vanwaar het gas zijn weg verderzet richting andere landen.
2.2.1.3.

Opslaginstallatie

Leveranciers wensen aardgas in een relatief constant ritme aan te voeren, terwijl het verbruik op de markt voor verwarming flink hoger ligt in de winter dan in de zomer. Dankzij
aardgasopslag beschikken leveranciers voor de Belgische markt over een buffer om in periodes van kouder weer hun verwarmingsklanten te kunnen blijven bedienen.
België heeft een ondergrondse aardgasopslaginstallatie in Loenhout (schema 4). In deze installatie wordt hoogcalorisch aardgas in buffer gehouden in watervoerende lagen. Dat gebeurt meer dan een kilometer diep in een laag poreus gesteente dat water bevat. Het aardgas wordt daarbij op een natuurlijke manier gevangen gehouden door een water- en gasdichte rotslaag boven het poreuze gesteente en onderaan door het water dat zich in het poreuze
gesteente bevindt. Bij het vullen in de zomer duwt het aardgas de waterlaag naar omlaag. In
de winter, als het aardgas weer uit de opslag wordt gehaald, komt het door de druk van het
water weer naar boven.
Het totale opslagvolume van Loenhout bedraagt ongeveer 1.4 miljard m³(n) waarvan iets
meer dan de helft op de markt wordt gebracht als nuttig opslagvolume. De emissiecapaciteit
bedraagt 625.000 m³(n) per uur en de ingangscapaciteit 325.000 m³(n) per uur.
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Schema 4.

Opslaginstallatie van Loenhout


Bron: Fluxys Belgium (2014).

2.2.2. Het aanbod van moleculen
Het aanbod van moleculen op de Belgische markt kan niet worden beperkt tot onze grenzen.
In de context van een vrijgemaakte markt worden de bevoorradingscontracten en dito aankopen gemaakt door marktspelers (leveranciers/invoerders), voor wie de pertinente markt niet
meer begrensd is door het Belgische grondgebied maar dikwijls veel breder is.
De Belgische markt wordt niettemin bevoorraad door meerdere bronnen van aardgas wat de
risico's beperkt voor de bevoorradingszekerheid
2.2.2.1.

Inkomende stroom van aardgas op het Belgische grondgebied

De marktspelers voeren transacties uit op de groothandelsmarkten, en combineren contracten voor verschillende looptijden, voor gas van verschillende oorsprong, bilateraal afgesloten
of afgesloten via de beurzen. Hierbij wordt steeds gelet op de noodwendige diversificatie van
de portefeuilles.
De werkelijke oorsprong van de moleculen is steeds moeilijker te beoordelen op nationaal
niveau, maar, gelet op de ingangs- en uitgangsgegevens van het transmissienet48, kunnen we
concluderen dat, in 2014, onze belangrijkste invoer kwam uit Nederland (42 %), Noorwegen
(40 %), het Verenigd Koninkrijk (12 %) en Qatar (4 %) (Grafiek 21). Er moet worden opgemerkt
dat het gas vanuit Duitsland (2 %) en een deel van het H-gas uit Nederland in transit zijn in
Gegevens van Fluxys Belgium, die beschikbaar zijn op de site:
https://gasdata.fluxys.com/sdp/Pages/Reports/Nominationsflows.aspx?predefined=none, maandelijks
verzameld door het Energieobservatorium voor de overdracht aan Eurostat en IEA. Deze gegevens
stemmen niet overeen met netto-invoer, maar met de som van de dagelijkse binnenkomende stromen
voor elk buurland.
48
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deze landen en waarschijnlijk komen uit Noorwegen, Rusland en uit de landen die lng uitvoeren.
Grafiek 21. Inkomende stroom van aardgas op het Belgische netwerk in 2014

Directe oorsprong (Entry / Exit) van het gas dat binnenkwam op het gastransportnet in 2014 in België. Een zeer
klein deel van het gas (minder dan 1 %) is ook afkomstig uit Algerije (lng). Enkel het in België geïmporteerde hervergast gedeelte lng wordt opgenomen in deze grafiek.
Bron: Energieobservatorium, gebaseerd op gegevens van Fluxys Belgium en van de Nationale Bank van België.

Merk op, zoals we het zagen in hoofdstuk 3.1.1, dat 2014 een bijzonder warm jaar was, wat
een daling van het verbruik en bijgevolg van de invoer veroorzaakte, meestal van het gas dat
rechtstreeks uit Duitsland kwam.
2.2.2.2.Langetermijncontracten
Volgens de CREG 49, zijn de langlopende contracten die rechtstreeks afgesloten zijn met de
producenten en waarvan de levensduur meer is dan 5 jaar de grootste component van het
portefeuilleaanbod van de aardgasleveranciers is. Het aandeel van deze contracten is verminderd in de afgelopen jaren (61,9 % in 2012, 55,5 % in 2013 en 51,1 % in 2014) in het voordeel van de kortere termijn contracten.
2.2.2.3.Flexibiliteit
A) Entry / Exit Model Fluxys Belgium (het marktmodel van de TNB)

Gedragscode
De gedragscode bepaalt de voorwaarden voor toegang tot de aardgasinfrastructuur. Die
voorwaarden zijn een geheel van operationele en commerciële regels die het kader vastleggen waarin Fluxys Belgium en Fluxys lng contracten afsluiten met de gebruikers van de vervoers-, opslag- en lng-infrastructuur.
Een eerste gedragscode werd vastgelegd door het koninklijk besluit van 4 april 2003. Vanaf
2006 werden verschillende marktbevragingen georganiseerd door de CREG over de evolutie
van die code. Op 15 januari 2011 werd het Koninklijk Besluit van 23 december 2010 over een
nieuwe gedragscode van kracht.
49

Jaarverslag 2014 van de CREG.
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Die gedragscode bepaalt dat de beheerders (voor vervoer, opslag en lng-terminalling) een
reeks documenten moeten opstellen die aan de goedkeuring van de CREG worden onderworpen: het toegangsreglement, het dienstenprogramma, de standaardcontracten en de
aansluitingscontracten. Bij het opstellen van die documenten worden de betrokken netgebruikers geraadpleegd opdat de aangeboden diensten zo goed mogelijk aansluiten bij de
marktbehoeften. Pas na die raadpleging kunnen de documenten aan de CREG worden voorgelegd ter goedkeuring.

Entry/Exit Model
Ter herinnering, de manager van het openbare aardgasnet Fluxys Belgium, biedt verschillende diensten aan ten behoeve van de netgebruikers:
De ingangs- en uitgangsdiensten (entry / exit-model) zijn:
•

De ingangsdiensten zijn diensten waarbij aardgas op een interconnectiepunt in een
zone van het vervoersnet kan worden geïnjecteerd.

•

Uitgangsdiensten op een interconnectiepunt zijn diensten waar aardgas van een zone
van het vervoersnet kan worden uitgezonden naar een aangrenzend netwerk.

•

Binnenlandse uitgangsdiensten zijn diensten waar aardgas van een zone van het vervoersnet op een uitgangspunt kan worden uitgezonden.

Ingangs- en uitgangsdiensten zijn in verschillende capaciteitstypes beschikbaar en kunnen
afzonderlijk worden onderschreven:
•

Vaste capaciteit is altijd beschikbaar en bruikbaar onder normale werkingsomstandigheden.

•

Onderbreekbare capaciteit betekent dat Fluxys Belgium de dienst naar eigen goeddunken kan onderbreken omwille van fysieke beperkingen op zijn vervoersnet.

•

Backhaulcapaciteit wordt aangeboden op eenrichtingsinterconnectiepunten, in de tegengestelde richting van de fysieke stroomrichting van het gas en is bruikbaar zolang
de resulterende fysieke gasstroom in de fysieke richting van het interconnectiepunt
blijft stromen.

De wheelingdiensten laten het rechtstreekse vervoer van aardgas toe tussen twee interconnectiepunten die binnen hetzelfde grensstation gelegen zijn, zonder dat men toegang krijgt
tot de ingangs-/uitgangszone van het vervoersnet.
Het model waarmee Fluxys Belgium vervoersdiensten aan de netgebruikers aanbiedt, is een
Entry/Exit model. Via dit model komt aardgas enerzijds het net van Fluxys Belgium binnen via
een interconnectiepunt en kan het anderzijds het vervoersnet via een ander interconnectiepunt verlaten, door een Belgische eindklant via een uitgangspunt worden verbruikt of via een
handelspunt worden verhandeld.
Het vervoersnet is in twee ingangs-/uitgangszones ingedeeld: de L-zone (voor het verarmde
gas uit Nederland) en de H-zone (voor het verrijkte gas). De H-zone stemt overeen met het
fysieke H-calorisch subnet en de L-zone met het fysieke L-calorisch subnet. De ingangsdiensten laten een netgebruiker toe om een hoeveelheid aardgas op een interconnectiepunt in de
beschouwde zone te injecteren. De uitgangsdiensten laten de netgebruiker toe om een hoe-
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veelheid aardgas op een interconnectiepunt of op een uitgangspunt van de beschouwde zone
af te nemen.
B) Project BeLux
Op 1 oktober 2015 hebben Fluxys Belgium en Creos Luxembourg de allereerste gasmarktintegratie tussen twee lidstaten van de Europese Unie, het Groothertogdom Luxemburg en
België, gelanceerd.
De samenvoeging tussen de Luxemburgse en Belgische gasmarkten is het resultaat van een
intense samenwerking die in 2013 van start ging tussen Creos Luxembourg, Fluxys Belgium
en hun regulatoren, het Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) en de Commissie voor
de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) in België.
Concreet worden in de geïntegreerde BeLux-markt de entry/exit-toegangsrechten tussen
België en het Groothertogdom Luxemburg afgeschaft en wordt het Zeebrugge Trading Point
(ZTP) het gasuitwisselingspunt van de geïntegreerde zone. Bovendien worden de regels voor
balancering geharmoniseerd tussen de twee landen en wordt er een nieuwe gezamenlijke
Balansys entiteit gecreëerd om te zorgen voor de balancering van de geïntegreerde zone. In
afwachting van de voltooiing van bepaalde wettelijke en reglementaire verplichtingen, vervult
Fluxys Belgium die functie vandaag. Creos Luxembourg en Fluxys Belgium behouden wel
hun eigen identiteit en organisatorische structuur 50.
De marktintegratie past perfect in de blauwdruk van de Europese Unie om een interne gasmarkt zonder grenzen te creëren waar gas vrij kan circuleren tussen alle landen. De marktintegratie laat toe om de geliberaliseerde gasmarkt en de bevoorradingszekerheid in Europa
te verbeteren. Met een jaarverbruik van ongeveer 20 miljard kubieke meter en 70 actieve leveranciers zorgt de BeLux geïntegreerde markt immers voor meer opportuniteiten om de
concurrentie te versterken en de liquiditeit op de handelsplaats ZTP te verhogen.
Bovendien heeft deze eerste marktintegratie voor Fluxys Belgium en Creos Luxembourg,
samen met hun respectievelijke regulatoren voor kostbare kennis en ervaring gezorgd, met
het oog op een ruimere integratie met andere buurmarkten.
C) De rol van de HUB van Zeebrugge
In Zeebrugge komt vloeibaar aardgas aan per schip en kruisen twee cruciale vervoersassen
elkaar: de oost/west-as van Rusland naar het Verenigd Koninkrijk en de noord/zuid-as van
Noorwegen naar Zuid-Europa. Zeebrugge is een referentie in de aardgasindustrie: Hub Zeebrugge is in Europa een van de voornaamste internationale knooppunten voor korte termijnhandel in aardgas.
Fluxys Belgium verleent als operator van zowel Zeebrugge Beach als het Zeebrugge Trading
Point (ZTP) een pakket diensten aan bedrijven die gasvolumes verhandelen. Het notionele
punt ZTP werd door Fluxys Belgium gecreëerd in parallel met de invoering van het nieuwe
entry/exit-model in oktober 2012.
In de zone Zeebrugge blijft Zeebrugge Beach als punt voor bilaterale gashandel een belangrijke liquide markt op het continent. Het aardgasprijsverschil tussen Zeebrugge Beach en het
Britse National Balancing Point (NBP) stuurt de richting aan waarin het aardgas stroomt in
de Interconnector, die de beide markten met elkaar verbindt.
50

Ruimere informatie is beschikbaar op de site van Balansys: http://www.balansys.eu/.
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Zelfs als de markt is de laatste jaren gekenmerkt wordt door een lagere lng-invoer en een
lagere vraag naar gas in de industriële sector en in de sector van de elektriciteitsproductie, is
het niveau van de handelsvolumes Zeebrugge vrij stabiel gebleven (ongeveer 2 TWh gemiddeld per dag). Vijftig operatoren zijn lid van deze hub.
Naast de fysieke uitwisseling, is het virtuele uitwisselingplatform (ZTP) eveneens actief. Een
veertigtal operatoren werkt op dit virtuele platform. De verhandelde volumes op dit platform
stijgen met ongeveer 30 % per jaar.
Beide worden beheerd door de Fluxys Belgium.
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3. Bevoorradingszekerheid anno 2025 – 2030
Na een beschrijving van de situatie in 2014 en de recente trends op het vlak van de vraag naar
en het aanbod van aardgas wordt in dit vierde hoofdstuk de problematiek van de aardgasbevoorradingszekerheid tegen 2025-2030 aangekaart. Dit hoofdstuk bestaat uit vijf delen.
In het eerste deel (3.1) komen de vooruitzichten van de evolutie van het jaarlijkse aardgasverbruik in België aan bod. De analyse is grotendeels gebaseerd op de in oktober 2014 gepubliceerde FPB-studie “Het Belgische energiesysteem in 2050: Waar naartoe?”. Die studie
beschrijft meerdere scenario's voor de evolutie van het Belgische energiesysteem. Voor elk
van die scenario's worden de veranderingen in het aardgasverbruik opgesplitst per sector
volgens de statistische conventies van Eurostat: de verwerkende nijverheid, de residentiële
sector, de tertiaire sector en de elektriciteitssector51. Die veranderingen maken het vervolgens mogelijk de evolutie van de totale aardgasbehoefte te berekenen. In deze studie wordt
TWh-COW gebruikt als eenheid. Ter herinnering: 1 TWh-CBW = 0,9 TWh-COW. Die evoluties
worden ten slotte vergeleken met de evoluties in het TYNDP 2015 van ENTSOG.
Het tweede deel (3.2) geeft vervolgens een raming van het aanbod van de transportcapaciteit
van aardgas. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen L- en H-gas.
Het derde deel (3.3) is een samenvatting van het investeringsplan 2016-2025 van Fluxys Belgium.
Het vierde deel (3.4) geeft Europese vooruitzichten van het aanbod van molecules in Europa.
Het is een samenvatting van het TYNDP 2015 gepubliceerd door ENTSOG. De balans tussen
het aanbod en de vraag naar aardgas in Europa in 2025 is in een paar woorden geanalyseerd.
Het vijfde deel (3.5) evalueert de bevoorradingszekerheid in 2025 op basis van de verschillende studies beschreven in de vier eerste delen.

3.1. Evolutie van het jaarlijkse aardgasverbruik tegen
2030
3.1.1.

De bestudeerde scenario’s

De in dit hoofdstuk voorgelegde analyse wordt uitgevoerd aan de hand van resultaten van een
recente FPB-publicatie, met name “Het Belgische energiesysteem in 2050: Waar naartoe?”
(FPB, 2014). In die publicatie worden enkele scenario’s 52 doorgerekend, met name het referentiescenario dat de hoofdbrok uitmaakt van de geciteerde publicatie, en enkele varianten
die de gevoeligheid van het referentiescenario aantonen voor energieprijzen enerzijds en
economische-groeivooruitzichten anderzijds. Deze verschillende scenario’s tonen een gevarieerd beeld van hoe het Belgische energetische systeem er in de toekomst zou kunnen uitHet aardgasverbruik voor transport is zeer gering en wordt dus niet in aanmerking genomen in deze
studie.
51

In wat volgt, worden zowel de termen “scenario’s” als “varianten” gebruikt om de verschillende mogelijke toekomstpaden naar 2030 aan te duiden. Het is echter correcter te spreken over één scenario
(het referentiescenario) en vier varianten.
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zien, waarbij het mogelijk is om de implicaties van de verschillende toekomsttrajecten na te
gaan voor de toekomstige behoeften aan aardgas.
Het referentiescenario schetst een beeld van het nationale energetische systeem indien het
gevoerd en goedgekeurd beleid tot midden 2012 evenals de huidige trends doorgetrokken
worden naar de horizon 2030. Tegelijkertijd wordt het Europees wetgevend Klimaat/Energiepakket tegen 2020 gesimuleerd. Na 2020 wordt er geen bijkomend beleid of
geen extra politieke inspanningen op het vlak van transport, energie en/of klimaat 53 verondersteld: men kijkt als het ware hoe het systeem evolueert, rekening houdend met een aantal actuele socio-economische en maatschappelijke bewegingen. Tot 2010 worden statistieken gebruikt 54, de vooruitzichten starten vanaf 2015 55.
De assumpties waarop deze scenario’s gestoeld zijn, kunnen nagelezen worden in de geciteerde studie, deel 3 (vanaf p. 15), in oktober 2014 gepubliceerd. Het leek ons echter opportuun, gegeven het belang hiervan op de elektriciteitssector, meer bepaald de impact van deze
hypothese op het gebruik van aardgasgestookte centrales 56, om de aangenomen hypothese
over kernenergie in de opwekking van elektriciteit eventjes in herinnering te brengen.

“Wat kernenergie betreft, werd gekozen te werken binnen het kader van de nieuwe wet aangaande kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie die op 12 november 2013 in het
Parlement werd gestemd en op 18 december 2013 werd aangenomen 57. Deze behelst o.a. de
bekrachtiging van de sluitingsdatum van de kerncentrales Doel 1 en 2 in 2015 evenals de verlenging van de operationele levensduur van Tihange 1 met 10 jaar.” 58
Naast het referentiescenario werden nog 4 andere scenario’s (of varianten) bestudeerd in de
energievooruitzichten: het betreft met name de gevoeligheidsanalyses beschreven in FPB
(2014) vanaf p. 85. Twee ervan zijn opgesteld op basis van gewijzigde hypothesen over het
Belgische bbp waarbij eentje ervan uitgaat dat het bbp sneller groeit dan aangenomen in het
referentiescenario (High GDP), een andere dat de economische groei trager verloopt (Low
GDP). In jaarlijkse groeivoeten uitgedrukt komt de snellere bbp-groei overeen met gemiddeld
1,7 % over de periode 2010-2030, de tragere bbp-groei met gemiddeld 1,0 %. In het referentiescenario bedraagt deze gemiddeld 1,5 % per jaar.

Uitzondering wordt gevormd door de veronderstelling dat de ETS ook na 2020 gehandhaafd blijft en
dat de jaarlijkse lineaire reductiefactor (t.w.v. -1,74 %) verder wordt toegepast.
53

54

Uitzondering gevormd door zon PV, zie FPB (2014), deel 3.4.

55

Het gebruikte model werkt met stappen van 5 jaar.

56

Zeker voor de gekozen tijdshorizon.

Belgisch Staatsblad (2013), Wet houdende wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie en houdende wijziging van de
wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales, 24 december 2013.
57

Ondertussen werd de wet opnieuw gewijzigd op 28 juni 2015 (Belgisch Staatsblad van 6 juli 2015) om
de operationele levensduur van Doel 1 en 2 ook met 10 jaar te verlengen. Deze prospectieve studie
werd eerder uitgevoerd dan deze wetswijziging waardoor er met deze aanpassing geen rekening gehouden werd.
58
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Daarnaast werden twee varianten gesimuleerd waarbij afwijkende prijsevoluties werden
aangenomen. De High Prices-variant veronderstelt prijsevoluties van olie, aardgas en steenkool die in 2030 12 %, 28 % en 15 % hoger liggen dan in het referentiescenario, de Low Prices-variant gaat er van uit dat deze prijzen respectievelijk 14 %, 28 % en 24 % lager liggen.
Tabel 8 en grafiek 22 schetsen beknopt hoe de divergerende hypothesen in de vier varianten
afwijken van deze van het referentiescenario.
Tabel 8.

Macro-economische hypothesen in het referentiescenario en de bbp-varianten
Gemiddelde jaarlijkse groeivoet tussen 2010 en 2030
Referentiescenario

High GDP-variant

Low GDP-variant

Bbp

1,5 %

1,7 %

1,0 %

Toegevoegde waarde van de industrie

1,4 %

1,6 %

1,0 %

IJzer- en staalindustrie en nonferrometalen

0,7 %

0,7 %

0,2 %

Chemie

1,4 %

1,6 %

0,9 %

Niet-metaalhoudende mineralen

1,6 %

1,7 %

0,6 %

Papier

2,0 %

2,0 %

1,6 %

Voeding, drank en tabak

1,2 %

1,2 %

0,9 %

Metaalverwerking

2,3 %

2,5 %

1,8 %

Overige

0,4 %

0,6 %

0,0 %

Toegevoegde waarde van de tertiaire sector

1,5 %

1,7 %

1,1 %

Private consumptie per inwoner

0,8 %

1,2 %

0,5 %

Bron: FPB (2014).

Grafiek 22. Energieprijzen in het referentiescenario en de prijsvariante, 2010-2030
(in USD’10/boe).

Nota: Suffix REF staat voor referentiescenario, HP voor de High Prices-variant, LP voor de Low Prices-variant.
boe=barrel of oil equivalent of vat olie-equivalent. Eén boe drukt bij benadering de hoeveelheid energie uit die vrijkomt bij het verbranden van één vat ruwe aardolie.
Bron: FPB (2014).
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3.1.2. Evolutie van het jaarlijkse sectorale aardgasverbruik
Dit hoofdstuk vat de resultaten van het referentiescenario samen, alsook van de bestudeerde
varianten in de studie van het FPB (2014) die verband houden met de aardgasbehoefte van
België tegen 2030. De volgende indicatoren worden achtereenvolgens bestudeerd (over de
periode 2020-2030): het aardgasverbruik van de industrie (deel 3.1.2.1), de residentiële sector
(deel 3.1.2.2), de tertiaire sector (deel 3.1.2.3) en de elektriciteitssector (deel 3.1.2.4). Het
aardgasverbruik voor transport is heel gering in de bestudeerde scenario's.
3.1.2.1.

Industrie

Volgens Eurostat was in 2010 bijna een derde (32 %) van de totale aardgasbehoefte van het
land bestemd voor de industrie. Het aardgasverbruik van de industrie is verdeeld over energetisch verbruik (aardgas gebruikt als brandstof) en niet-energetisch verbruik (aardgas gebruikt als grondstof). In 2010 bedroeg het aardgasverbruik in de industrie 63,8 TWh en was
als volgt verdeeld: 84 % voor energetische (of 53,8 TWh) en 16 % voor niet-energetische doeleinden (of 10 TWh).
Het niet-energetisch verbruik van aardgas stijgt tegen 2030 in alle scenario's. In het referentiescenario bedraagt het 13,8 TWh in 2020 (+37 % t.o.v. 2010) en 15 TWh in 2030 (+ 50 % t.o.v.
2010). Zoals verwacht stijgt het verbruik meer in de scenario's Low Prices en High GDP, waar
het respectievelijk 17 TWh en 15,7 TWh bedraagt in 2030. Omgekeerd neemt het verbruik
trager toe in de scenario's High Prices en Low GDP, waar het respectievelijk 13,7 TWh en
13,8 TWh bedraagt in 2030.
Grafiek 23 toont de evolutie van het energetisch verbruik van aardgas door de industrie naargelang het scenario. Grafiek 24 spitst zich toe op de veranderingen in verbruik volgens projectiejaar en scenario.
Grafiek 23. Evolutie van het energetisch verbruik van aardgas in de industrie voor de verschillende scenario’s
(in TWh-COW).

Bron: FPB (2014).

In tegenstelling tot het niet-energetisch verbruik daalt het energetisch verbruik van aardgas
door de industrie gestaag tegen 2030 in alle scenario's, op één uitzondering na, het scenario
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Low Prices, waarin het na een lichte daling tussen 2010 en 2020 (-2 %) opnieuw stijgt en in

2030 hoger ligt dan in 2010 (+2 %).

De drie belangrijkste factoren die de evolutie van het aardgasverbruik in de industrie bepalen, zijn: (1) de economische groei die de industriële activiteit beïnvloedt, (2) de daling van de
energie-intensiteit van de industrie 59 en (3) de substituties tussen energievormen. De twee
laatste factoren vinden hun oorsprong vooral in de toepassing van het wetgevend Klimaat- en
Energiepakket in 2020 en in het duurder worden van de energieprijzen in het algemeen en
van aardgas in het bijzonder.
In het referentiescenario daalt het verbruik van aardgas met 11 % in 2020 en met 13 % in
2030 t.o.v. het niveau van 2010. Het bedraagt 47,6 TWh in 2020 en 47 TWh in 2030 (tegenover
53,8 TWh in 2010).
De daling is meer uitgesproken in de scenario's Low GDP en High Prices. Tussen 2010 en
2020 is het aardgasverbruik met 13 % gedaald in beide scenario's; in 2030 ligt het respectievelijk 17 % en 21 % onder het niveau van 2010.
Grafiek 24. Energieverbruik van aardgas in de industrie in 2020 en 2030 voor de verschillende
scenario’s

(in TWh-COW).

Bron: FPB (2014).

De daling van het aardgasverbruik is in het scenario High GDP echter minder groot dan in het
referentiescenario. In 2020 (respectievelijk 2030) daalt het verbruik slechts met 9 % (respectievelijk 11 %).
Samengevat, het aardgasverbruik van de industrie situeert zich in 2020 tussen 46,6 TWh en
52,6 TWh. De laagste waarde van de vork stemt overeen met het scenario waar de fossiele
brandstofprijzen het hoogst zijn (High Prices) en de hoogste waarde met het scenario waar
de fossiele brandstofprijzen het laagst zijn (Low Prices). Het verschil tussen de laagste waarde en hoogste waarde bedraagt 6 TWh in 2020.
In 2030 schommelen de verbruiksniveaus tussen 42,4 TWh en 54,8 TWh. Het laagste niveau
stemt opnieuw overeen met het scenario High Prices, terwijl het hoogste niveau overeen-

De energie-intensiteit van de industrie is gelijk aan de verhouding tussen het energie-eindverbruik
en de toegevoegde waarde van de industrie.

59
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stemt met het scenario Low Prices. Het verschil tussen de laagste waarde en de hoogste
waarde wordt nog groter en bedraagt 12,4 TWh in 2030.
3.1.2.2.

Residentiële sector

In de residentiële sector wordt aardgas vooral gebruikt voor de verwarming van gebouwen.
De andere toepassingen zijn de productie van warm water en koken.
Volgens Eurostat was in 2010 iets minder dan een kwart (23 %) van de aardgasbehoefte van
het land bestemd voor de residentiële sector. Dat kwam overeen met een verbruik van 44,5
TWh.
De evolutie van het aardgasverbruik van de residentiële sector tegen 2030 naargelang het
scenario wordt voorgesteld in grafiek 25. In grafiek 26 worden ook de verbruiksniveaus in
2020 en 2030 in de verschillende scenario's vergeleken.
Zoals bij de industrie is het scenario Low Prices het enige waarin het aardgasverbruik stijgt
t.o.v. 2010 (+3 % in 2020 en +2 % in 2030). In alle andere scenario's daalt het aardgasverbruik
tegen 2030.
In het referentiescenario is het aardgasverbruik met 7 % gedaald in 2020 en met 10 % in 2030
t.o.v. 2010. Het bedraagt 41,4 TWh in 2020 en 40,2 TWh in 2030.
Grafiek 25. Evolutie van het aardgasverbruik in de residentiële sector voor de verschillende
scenario’s
(in TWh-COW).

Bron: FPB (2014).

Van alle varianten tekenen de scenario's Low GDP en High Prices de hoogste reductiepercentages op: respectievelijk -9 en -10 % in 2020 (of 40,5 TWh en 40,1 TWh) en -17 % in 2030
(of ongeveer 37 TWh) ten opzichte van het verbruik van 2010. In het scenario High GDP daalt
het aardgasverbruik met 5 % tussen 2010 en 2020 tot 42,1 TWh in 2020. Daarna stijgt het opnieuw en in 2030 ligt het 4 % onder het niveau van 2010 (of 42,5 TWh). Tot slot wordt het scenario Low Prices gekenmerkt door een aardgasverbruik van 46 TWh in 2020 en 45,2 TWh in
2030.
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Grafiek 26. Aardgasverbruik in de residentiële sector in 2020 en 2030 voor de verschillende
scenario’s

(in TWh-COW).

Bron: FPB (2014).

In 2020 bedraagt het verschil tussen de laagste en de hoogste waarde 5,9 TWh. In 2030 is dat
8,5 TWh.
De laagste verbruiksniveaus van aardgas zijn kenmerkend voor de scenario's waarin de economische groei zwakker is (Low GDP) en waar de aardgasprijs hoger is (High Prices) dan in
het referentiescenario. De hoogste verbruiksniveaus van aardgas zijn kenmerkend voor de
scenario's waarin de economische groei sterker is (High GDP) en waar de aardgasprijs lager
is (Low Prices) dan in het referentiescenario.
De economische groei heeft een effect op het beschikbare gezinsinkomen en dus ook op het
energieverbruik in het algemeen en op aardgas in het bijzonder. De aardgasprijs, of meer
exact de evolutie van de relatieve aardgasprijzen ten opzichte van de andere energievormen,
beïnvloedt ook het aardgasverbruik van gezinnen voor toepassingen die gesubstitueerd kunnen worden. Tot slot, de doelstellingen voor hernieuwbare energie en broeikasgasemissiereductie in de non-ETS, die gesimuleerd werden in alle scenario's, hebben eveneens een impact op de evolutie van het aardgasverbruik van de gezinnen.
3.1.2.3.

Tertiaire sector

Net zoals in de residentiële sector wordt ook hier aardgas voornamelijk gebruikt om gebouwen te verwarmen. Het aardgasverbruik voor de productie van warm water en koken kan
echter in een aantal welbepaalde sectoren, aanzienlijk zijn (bijvoorbeeld in de horecasector).
Volgens Eurostat nam de tertiaire sector in 2010 ongeveer 14 % van de aardgasbehoefte van
het land voor zijn rekening, wat overeenstemt met 26,6 TWh.
De evolutie van het aardgasverbruik in de tertiaire sector in de verschillende scenario's
wordt voorgesteld in grafiek 27. Grafiek 28 toont de veranderingen in het verbruik tussen de
scenario's in 2020 en 2030.
In het referentiescenario neemt het aardgasverbruik van de tertiaire sector gematigd af tijdens de periode 2010-2030. Het niveau van 2020 ligt 1 % onder dat van 2010 (of 26,3 TWh). In
2030 bedraagt het reductiepercentage 2 % (of 26,2 TWh).
De vier varianten kunnen opgesplitst worden in twee groepen. Een eerste groep omvat de
scenario's Low GDP en High Prices, met een aardgasverbruik dat gestaag daalt tegen 2030
en zich onder de waarden van het referentiescenario bevindt. Een tweede groep omvat de
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scenario's High GDP et Low Prices, met een aardgasverbruik dat toeneemt ten opzichte van
2010 en zich boven de waarden van het referentiescenario bevindt.
Grafiek 27. Evolutie van het aardgasverbruik in de tertiaire sector voor de verschillende
scenario’s

(in TWh-COW).

Bron: FPB (2014).

In de scenario's Low GDP en High Prices neemt het aardgasverbruik af met respectievelijk
3 % en 6 % tussen 2010 en 2020. In 2020 bedraagt het dan respectievelijk 25,9 TWh en 25
TWh. Over de periode 2020-2030 blijft het verbruik dalen. In 2030 tuimelt het aardgasverbruik
naar beneden met respectievelijk 9 % en 14 % ten opzichte van 2010. Het bedraagt dan respectievelijk 24,2 TWh en 23 TWh.
Grafiek 28. Aardgasverbruik in de tertiaire sector in 2020 en 2030 voor de verschillende scenario’s

(in TWH-COW).

Bron: FPB (2014).

In scenario High GDP stabiliseert het aardgasverbruik zich tussen 2010 en 2020 en neemt het
vervolgens lichtjes toe tot in 2030 (+3 % ten opzichte van 2010 of 2020), wanneer het 27,5 TWh
bedraagt.
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In scenario Low Prices, ten slotte, is er sprake van een significante toename van het aardgasverbruik: +16 % in 2020 en +14 % in 2030 ten opzichte van het verbruik in 2010. Het aardgasverbruik bedraagt 31 TWh in 2020 en 30,3 TWh in 2030.
Samengevat, de evolutie van het aardgasverbruik van de tertiaire sector schommelt tussen
25 en 31 TWh in 2020 en tussen 23 en 30,3 TWh in 2030. Het verschil tussen de twee grenswaarden bedraagt 6 TWh in 2020 en 7,3 TWh in 2030.
3.1.2.4.

Elektriciteitssector

Ook in de elektriciteitssector vervult aardgas een belangrijke rol. In 2012 beliep het aandeel
van de Belgische bruto-elektriciteitsproductie op basis van aardgas 28 % 60 (Energieobservatorium, 2014). In het referentiescenario wordt verwacht dat dit percentage verder zal oplopen
tot 49 % in 2030. Gegeven dit belang en de cruciale rol die aardgascentrales in het productiepark van de toekomst zullen vervullen, wordt dit deel gewijd aan de analyse van aardgas in de
productie van elektriciteit. Dat gebeurt via een doorlichting van een aantal indicatoren en dit
zowel voor het referentiescenario als voor de vier varianten.
3.1.2.4.1. Aardgasverbruik
Een eerste indicator die bestudeerd wordt, is de hoeveelheid aardgas die verbruikt wordt
door de elektriciteitscentrales. De elementen die dit aardgasverbruik in de elektriciteitssector bepalen, zijn de relatieve energieprijzen, het gevoerde klimaat- en energiebeleid en de
groei van de vraag naar elektriciteit 61.
Grafiek 29. Evolutie van het aardgasverbruik in de elektriciteitssector voor de verschillende
scenario’s
(in TWh-COW).

Bron: FPB (2014).

In het referentiescenario wordt een aardgasverbruik genoteerd van 49,2 TWh in 2020 en 64
TWh in 2030. Vertrekkend van een niveau van 61,6 TWh in 2010 betekent dat een daling van
de aardgasbehoefte voor de productie van elektriciteit met 20 % tussen 2010 en 2020, gevolgd door een stijging met 30 % tussen 2020 en 2030, sommerend tot een stijging van het
verbruik tussen 2010 en 2030 met 4 %.
60

In 2010 was dat nog 33 % (Energieobservatorium, 2014).

61

Waarbij de eerste twee elementen eveneens een invloed hebben op het derde element.
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Overheen de gekozen set van varianten kunnen we stellen dat de laagste aardgasbehoeften
worden waargenomen in de scenario’s waar de vraag naar elektriciteit lager is (Low GDP) of
de fossiele brandstofprijzen hoger zijn (High Prices) dan in het referentiescenario. De hoogste waarden zijn terug te vinden in het referentiescenario en in de variant met lagere brandstofprijzen (Low Prices).
In alle bestudeerde scenario’s merken we een significante daling van het aardgasverbruik op
tussen 2010 en 2020, om nadien terug op te veren tussen 2020 en 2030. De hoofdoorzaak van
deze U-vormige evolutie moet gezocht worden in het feit dat naar het jaar 2020 toe heel wat
hernieuwbare energiebronnen (vooral wind) in het elektriciteitssysteem worden gebracht als
gevolg van de Richtlijn 2009/28/EG, en dit in combinatie met een sterke stijging van de aardgasprijs. Na 2020 spelen er drie elementen: (1) de hernieuwbare-energiedoelstelling wordt
niet bekrachtigd of herhaald, (2) vijf kernreactoren worden uit het productiepark verwijderd
en (3) de prijs van aardgas stabiliseert (in reële termen) tussen 2020 en 2030. De combinatie
van deze elementen leidt tot een hogere inzet (en dus verbruik) van aardgasgestookte centrales.
Hoewel de algemene trend dezelfde is in het referentiescenario en de vier varianten zijn er
verschillen waar te nemen tussen de scenario’s. Zo overschrijden zowel het referentiescenario als de High GDP- en de Low Prices-variant het 2010-niveau in 2030, terwijl de Low GDPen High Prices-variant onder dat niveau kamperen. De systematisch lagere positie van deze
twee laatste varianten (Low GDP en High Prices) is toe te schrijven aan verschillende oorzaken. Bij de Low GDP-variant is de verklaring te zoeken in drie elementen: (1) een relatief lagere elektriciteitsproductie, (2) een relatief lager rendement van de thermische centrales en
(3) een relatief hogere inzet van hernieuwbare energiebronnen in de mix. Voor de High Prices-variant speelt enkel de laatste factor.
Grafiek 30. Aardgasconsumptie in de elektriciteitssector in 2020 en 2030 voor de verschillende
scenario’s

(in TWH-COW).

Bron: FPB (2014).

In grafiek 30 wordt de evolutie van het aardgasverbruik in de elektriciteitssector nogmaals in
absolute waarde weergegeven, ditmaal voor de jaren 2020 en 2030. Ook hier valt de sprong
tussen deze twee jaren op, evenals het lagere eindniveau (in 2030) van aardgasverbruik in de
scenario’s Low GDP en High Prices. Uit deze figuur kunnen we afleiden dat het aardgasver-
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bruik van de elektriciteitssector zich in 2020 bevindt tussen 46,2 TWh (Low GDP) en 50,1 TWh
(High GDP), of binnen een vork van 3,8 TWh. In 2030 strekt het verbruik zich uit tussen 55,3
TWh (Low GDP) en 64 TWh (referentiescenario), wat een verschil tussen de hoogste en laagste waarde betekent van 8,8 TWh.
3.1.2.4.2. Elektriciteitsproductie op basis van aardgas
Het aardgasverbruik zoals beschreven in deel 3.1.2.4.1. resulteert uiteraard in een productie
van elektriciteit opgewekt door aardgasgestookte centrales. Waar deze in 2010 nog 31,4 TWh
bedroeg (Eurostat, 2014), varieert de productie op basis van aardgas in 2020 tussen 23 en
25,2 TWh naargelang het scenario; in 2030 is dat tussen 30,9 en 37,3 TWh. De waarde van het
referentiescenario bevindt zich steeds aan de bovenkant van het vork (24,7 TWh in 2020, 36,6
TWh in 2030).
Grafiek 31. Evolutie van de bruto elektriciteitsproductie op basis van aardgas voor de verschillende scenario’s
(in TWh).

Bron: FPB (2014).

Naar analogie met de verbruiksanalyse doorloopt ook deze curve een U-vormig verloop
waarbij in 2030 de laagste waarde wordt ingenomen door de Low GDP-variant, de hoogste
waarde door de Low Prices-variant. Dat heeft een driedubbele oorzaak (zie ook deel
3.1.2.4.1): (1) het niveau van de elektriciteitsvraag (in de Low GDP-variant is de opgevraagde
energie, en dus bij gelijkblijvend netto-invoerniveau de binnenlands geproduceerde energie,
lager dan in de andere scenario’s), (2) de elektriciteitsmix (in de Low GDP (Low Prices)variant is het aandeel van aardgas relatief lager (hoger) dan in het referentiescenario en de
andere varianten) en (3) het rendement van de aardgasgestookte centrales (dat relatief lager
(hoger) is in de Low GDP (Low Prices)-variant dan in het referentiescenario).
3.1.2.4.3. Geïnstalleerde capaciteit van aardgasgestookte centrales en gecumuleerde
investeringen
Een uitvloeisel van bovenstaande analyse is uiteraard het vermogen dat opgesteld moet worden om in deze productie te voorzien. De volgende indicator die bekeken wordt, is dan ook de
geïnstalleerde aardgasgestookte capaciteit en het niveau van investeringen benodigd om die
capaciteit op te bouwen.
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Grafiek 32. Evolutie van de capaciteit aan aardgasgestookte centrales (links) en van de gecumuleerde investeringen (rechts) voor de verschillende scenario’s
(in GW).

Noot: Het verschil tussen de som van de bestaande capaciteit in 2010 (links) en de gecumuleerde investeringen
(rechts), en de totale geïnstalleerde capaciteit in 2030 (links) wordt uitgemaakt door buitendienststellingen.
Bron: FPB (2014).

Uit grafiek 32 (linkerdeel) blijkt dat de totale geïnstalleerde capaciteit aan aardgasgestookte
centrales continu stijgt, en dit in alle scenario’s. In 2010 wordt gestart van een niveau van
5,8 GW aan aardgasgestookte elektriciteitsproductiecapaciteit, naar 2020 is deze capaciteit al
aangegroeid tot een niveau tussen 6,9 (Low Prices) en 7,5 GW (referentiescenario en High
Prices). In 2030 wordt de kloof tussen het scenario met de laagste en hoogste capaciteit groter: de geïnstalleerde aardgasgestookte productiecapaciteit schommelt dan tussen 10,7 (Low
GDP) en 12 GW (High GDP).
Dat vermogen moet uiteraard (bij)gebouwd worden en dus zijn investeringen noodzakelijk.
Het rechterdeel van grafiek 32 toont de benodigde investeringen in aardgasgestookte centrales, gecumuleerd over de periode 2010-2030, voor de verschillende scenario’s. In het referentiescenario loopt de gecumuleerde investering op tot 8.000 MW overheen de twintigjarige
periode. Binnen deze investeringen speelt de groep van STEG-centrales een belangrijke rol
wegens hun omvang (400 MW) en hun werking (beschikbaarheid, gebruiksratio, enz.).
De vork waartussen de verschillende varianten zich bevinden, wordt uitgemaakt door de Low
GDP- en de High GDP-variant. De waarden bedragen respectievelijk 6.800 MW en 8.200 MW.
De vaststelling dat de investeringen in de Low GDP-variant eerder laag zijn, is toe te schrijven
aan het feit dat de elektriciteitsproductie op basis van aardgas lager is (zie bespreking hiervoor) en de benodigde capaciteit dus niet zo hoog hoeft te zijn. De hoge investeringen in de
High GDP-variant hebben dan te maken met een hogere vraag naar elektriciteit, gecombineerd met een relatief lagere gebruiksratio van het aardgasgestookte park.

3.1.3. Evolutie van de totale aardgasbehoefte
De twee volgende grafieken (grafieken 33 en 34) groeperen de eerder beschreven sectorale
resultaten waardoor we een globaal beeld krijgen van de evolutie van de aardgasbehoefte
van het land (en dus de invoer) tegen 2030 voor de verschillende scenario's/varianten die aan
bod kwamen in de FPB-studie van 2014. Naast het aardgasverbruik van de sectoren van de
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eindvraag (industrie (energetisch en niet-energetisch verbruik), residentiële en tertiaire sector) en van de elektriciteitssector, omvat de aardgasbehoefte ook het verbruik van de energietak. Het aardgasverbruik van de energietak, nog verwaarloosbaar in 2010, vertegenwoordigt in de periode 2020-2030 2 à 3 % van de totale aardgasbehoefte, en dit ongeacht het scenario.
Grafiek 33. Evolutie van de aardgasbehoefte van België voor de verschillende scenario’s

(in TWh-COW).

Bron: FPB (2014).

In 2020 is de aardgasbehoefte van België kleiner (of vergelijkbaar in de variant Low Prices)
dan in 2010. Met andere woorden: de implementatie van het wetgevend Klimaat- en Energiepakket in 2020 (verondersteld in elk scenario) leidt tot een daling (of stabilisering) van het
aardgasverbruik, ongeacht de hypothesen voor economische groei of evolutie van de aardgasprijs. Onze aardgasbehoefte schommelt tussen 177 TWh (Low GDP) en 198 TWh (Low Prices), tegenover 197 TWh in 2010. In het referentiescenario bedraagt de behoefte 182 TWh, of
15 TWh onder het niveau van 2010 (d.w.z. -7 %).
Na 2020 neemt onze aardgasbehoefte toe in alle scenario's, maar in een verschillend tempo.
Zo is de stijging gematigd in de scenario's Low GDP en High Prices (+2 % over de periode
2020-2030), zodat de verbruiksniveaus in 2030 (180 TWh in beide scenario's) onder die van
2010 blijven (197 TWh). Over de periode 2010-2030 daalt onze behoefte met 8 %.
De stijging van onze aardgasbehoefte is echter meer uitgesproken in de andere scenario's:
+9 % in het referentiescenario en in scenario High GDP en +10 % in scenario Low Prices tussen 2020 en 2030. Bijgevolg overschrijdt onze aardgasbehoefte het niveau van 2010 aan het
einde van de projectieperiode: 199 TWh (+1 %) in het referentiescenario, 202 TWh (+3 %) in
scenario High GDP en 218 TWh (+11 %) in scenario Low Prices.
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Grafiek 34. Aardgasbehoefte van België in 2020 en 2030 voor de verschillende scenarios

(in TWh-COW).

Bron: FPB (2014).

In 2020 bedraagt het verschil tussen het hoogste en het laagste verbruik ongeveer 21 TWh,
wat overeenstemt met grosso modo 10 % van de aardgasinvoer in 2010.
In 2030 neemt het verschil in verbruik tussen de scenario's toe en bedraagt het iets minder
dan 38 TWh, of 20 % van de aardgasinvoer in 2010.
Het referentiescenario bevindt zich in zekere zin tussen, enerzijds, twee scenario's met een
hoger totaal aardgasverbruik als gevolg van een sterkere economische groei (High GDP) of
lagere fossiele brandstoffenprijzen, waaronder aardgas (Low Prices) en, anderzijds, twee
scenario's met een lager totaal aardgasverbruik als gevolg van een meer gematigde economische groei (Low GDP) of hogere fossiele brandstoffenprijzen, waaronder aardgas (High
prices).
Tenslotte worden de hierboven beschreven scenario’s vertaald door verschillende trends op
het gebied van de totale uitstoot van broeikasgassen. Deze worden getoond in grafiek 35.
Grafiek 35. De totale uitstoot van broeikasgassen in 2020 en 2030, afhankelijk van het scenario
(Mt CO2-eq.)

Bron: FPB (2014).
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3.1.4. Vergelijking met scenario’s voorgesteld in het TYNDP 2015 van ENTSOG
In april 2015 publiceerde het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor
aardgas (ENTSOG) een ontwikkelingsplan voor het Europees gasnetwerk voor de komende
tien jaar (TYNDP). Aangezien de vraag naar aardgas een van de bepalende factoren vormt om
de toekomstige behoeften voor het gasnetwerk te bepalen, steunt het ENTSOG-plan op twee
verschillende scenario's voor de evolutie van de vraag naar aardgas tegen 2035: het GREENscenario en het GREY-scenario. Voor elk Europees land en voor twee componenten van de
vraag, met name de sectoren van de eindvraag (verwerkende nijverheid, residentiële sector
en tertiaire sector) en de elektriciteitsproductie-eenheden, worden de evoluties beschreven.
In hoofdstuk 4.3 wordt er dieper ingegaan op het TYNDP 2015 vanuit een Europese invalshoek van het evenwicht aanbod-vraag tegen 2035.
De voor België berekende evoluties worden vergeleken met de voornoemde evoluties en de
verschillen worden indien nodig uitgelegd. Verder in de tekst wordt het verbruik uitgedrukt in
TWh-COW. Dit is de eenheid die gebruikt wordt in het ENTSOG-plan. Ter herinnering: 1 TWhCBW = 0,9 TWh-COW.
Voor de eindvraag 62 naar aardgas gaan de GREEN- en GREY-scenario's uit van een stabilisering over de periode 2015-2035, maar op verschillende niveaus: 125,7 TWh voor het GREENscenario en 135,2 TWh voor het GREY-scenario. Die waarden bevinden zich in het hierboven
voorgestelde verbruiksinterval en schommelen in 2030 tussen 113,4 TWh (High Prices) en
144,7 TWh (Low Prices). In het referentiescenario bedraagt de eindvraag naar aardgas
125,9 TWh in 2030. Ter vergelijking: in 2010 bedroeg het verbruik 139 TWh.
De evoluties van het aardgasverbruik voor de elektriciteitsproductie lopen vooral in 2030 verder uiteen. Er moet worden opgemerkt dat er een verband bestaat tussen de scenario's van
het TYNDP 2015 van ENTSOG en die van het TYNDP 2014 van ENTSO-E. Zo stemmen de evoluties van het GREEN-scenario overeen met het Green transition-scenario en die van het
GREY-scenario met het Slow progress-scenario.
Tabel 9, hierna, geeft een vergelijking tussen het aardgasverbruik voor de elektriciteitsproductie in 2030 in de twee ENTSOG-scenario's, het referentiescenario en de uiterste scenario's van PSG2. Onder uiterste scenario's verstaan we de scenario's die het laagste en het
hoogste verbruiksniveau hebben in 2030. Om de vergelijking te vergemakkelijken, toont de
tabel ook andere indicatoren zoals de opgevraagde energie, de elektriciteitsproductie, de geinstalleerde capaciteit in aardgaseenheden en de gemiddelde gebruiksduur van aardgascentrales. Tabel 9 geeft voor sommige indicatoren ook de gemiddelde jaarlijkse groeivoet over
de periode 2010-2030.

De component openbare distributie van de eindvraag werd genormaliseerd om rekening te houden
met de temperatuur.
62
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Tabel 9.

Aardgasverbruik voor de elektriciteitsproductie en overige relevante indicatoren, jaar
2030
GREEN

GREY

REF

MIN

MAX

TWh

121,9

76,3

71,1

61,4

71,1

%

3,1 %

0,7 %

0,2 %

-0,5 %

0,2 %

TWh

55,0

33,0

36,6

30,9

37,3

%

0, %

0,2 %

0,8 %

-0,1 %

0,9 %

45 %

43 %

51 %

50 %

52 %

12,2

12,2

11,8

10,7

12,0

4.505

2.703

3.090

2.901

3.101

TWh

106,0

95,0

93,4

86,4

95,9

%(*)

0,8 %

0,3 %

0,2 %

-0,2 %

0,3 %

Jaarlijks aardgasverbruik
(*)

Elektriciteitsproductie op basis van aardgas
(*)

Gemiddeld rendement van aardgasgestookte centrales
TWh
Geïnstalleerde capaciteit voor aardgas
GW
Gemiddelde gebruiksduur
Uren/jaar
Opgevraagde energie

(*): gemiddelde jaarlijkse groeivoet over de periode 2010-2030.
Bron: FPB (2014), ENTSO-E (2014), Elia (2015) en ENTSOG (2015).

De toename van het aardgasverbruik voor de elektriciteitsproductie is meer uitgesproken in
de ENTSOG-scenario's dan in de PSG2-scenario's. Vooral het verschil met het GREENscenario is opvallend: in 2030 ligt het aardgasverbruik in dit scenario 71 % hoger dan in het
PSG2-referentiescenario. Bovendien kent de indicator van het aardgasverbruik het grootste
interval: de gemiddelde jaarlijkse groeivoet schommelt tussen -0,5 % en +3,1 % over de periode 2010-2030.
De geïnstalleerde aardgasgestookte elektriciteitsproductiecapaciteit blijft in 2030 echter nagenoeg ongewijzigd in de ENTSOG-scenario's en de meeste PSG2-scenario's (ongeveer 12
GW).
Er zijn verschillende factoren en parameters die een invloed uitoefenen op het aardgasverbruik en die de verschillen in de tabel verklaren. Een eerste belangrijke factor is de elektriciteitsvraag tegen 2030. Die laatste neemt meer toe in het GREEN-scenario dan in de andere
scenario's (gemiddeld 0,8 % per jaar tegenover minder dan 0,3 %). Het gemiddelde thermische rendement van de aardgasgestookte centrales speelt ook een rol. Bij gelijke productie
is het aardgasverbruik omgekeerd evenredig met het rendement. Vandaar dat het gemiddelde rendement van de aardgasgestookte centrales lager ligt in de ENTSOG-scenario's. Dit kan
verklaard worden door verschillende hypothesen met betrekking tot het rendement van de
GT’s en de STEG’s en/of door een verschillende GT/STEG-mix (het rendement van een STEG
is hoger dan dat van een GT). Tot slot ligt de elektriciteitsproductie op basis van aardgas (en
dus het aardgasverbruik), bij gelijke geïnstalleerde capaciteit, hoger wanneer het aantal
draaiuren van de aardgasgestookte centrales hoger ligt. Die factor schommelt ook sterk
naargelang van het scenario. De gemiddelde gebruiksduur van de aardgasgestookte centra-
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les is het hoogst in het GREEN-scenario en het laagst in het GREY-scenario. De PSG2scenario's tonen tussenliggende waarden.

3.2. Geschat capaciteitsaanbod van aardgas
In het vorige deel had de analyse betrekking op het toekomstige jaarlijkse aardgasverbruik
bij genormaliseerde temperatuur. Om een volledig beeld te krijgen van de bevoorradingszekerheid van aardgas in België tegen 2030 volstaan de vooruitzichten van de jaarlijkse vraag
naar aardgas echter niet. Er moet ook gekeken worden naar de aardgasbehoeften in extreme
weersomstandigheden tijdens een relatief korte periode (enkele dagen). Een dergelijke analyse kan immers de noodzaak blootleggen om bijkomende investeringen te doen in het
transportnetwerk.
Dit deel is een samenvatting van hoofdstuk 2 van het “Monitoring report on the security of
supply on the Belgian natural gas market (year 2014)" dat België in 2015 aan de Europese
Commissie bezorgd heeft, overeenkomstig artikel 5 van de Richtlijn 2009/73/EC. Dat rapport
wordt ieder jaar geüpdatet.
Dit deel stelt een schatting voor van de toekomstige vraag naar aardgas in termen van piekverbruik en analyseert de afstemming op elkaar van de beschikbare binnenkomende capaciteit op het Belgische net enerzijds en de maximale vraag anderzijds.
Hiervoor moet in de eerste plaats geraamd worden in welke mate de piekvraag naar aardgas
zal toenemen op het distributienet, bij de grote industriële consumenten en bij de elektriciteitsproducenten. Het cruciaalste zal zijn de toename van de piekvraag naar aardgas op het
distributienet te ramen. Voor de grote industriële consumenten en de elektriciteitsproducenten kan gebruik worden gemaakt van de statistieken over de piekvraag.

3.2.1. Evolutie van de piekvraag op het distributienet
Om de toekomstige piekvraag van het distributienet te schatten en aangezien verwarming de
belangrijkste aanwending is van het geleverde gas kan men er redelijkerwijze van uitgaan
dat de piek plaatsvindt tijdens een koude winterpiekdag. Die winterpiekdag wordt omschreven als een dag tijdens welke de temperatuur een minimum bereikt zoals die zich gemiddeld
slechts om de 20 jaar voordoet.
In België bedraagt de referentiewaarde voor een winterpiekdag momenteel -11°Ceq of 27,5
equivalente graaddagen (27,5 GDeq).
De vraag naar aardgas op het distributienet bij -11°Ceq wordt voor elk winter geschat op basis van een lineaire-regressiemodel dat wordt toegepast op het dagelijkse aardgasverbruik
gedurende het betrokken jaar uitgedrukt in functie van de temperatuur.
Aan de hand van de parameters die gebruikt worden voor de lineaire regressie kunnen wij
voor elk jaar een schatting berekenen van:
•

het gemiddelde dagelijkse aardgaspiekverbruik (d.w.z. geëxtrapoleerd naar -11°Ceq);
in dat geval is er 50 % risico dat de werkelijke vraag naar aardgas groter is dan de berekende vraag;
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•

hetzelfde dagelijkse aardgaspiekverbruik maar met 1 % risico dat de aldus berekende vraag naar aardgas overschreden wordt.63

Die waarden worden vervolgens opgenomen in een grafiek met het verbruik bij -11°Ceq
naargelang het jaar (zie grafiek 36 hieronder), ofwel met 50 % risico voor overschrijding (curve Q50 %), ofwel met 1 % risico (curve Q1 %).
Door toepassing van een tweede lineaire regressie op die gegevens kan het volgende worden
berekend:
•

de gemiddelde toename van de piekvraag tijdens de laatste jaren;

•

een schatting van de verbruikspiek voor de volgende jaren.

De berekeningen zijn gebaseerd op de dagelijkse gemiddelde piekvraag tijdens de winter.
Uitgedrukt in dezelfde tijdseenheden verschilt de dagelijkse gemiddelde piekvraag van het
maximaal verbruik per uur waargenomen tijdens die dag en kan die piekvraag 20 % lager
liggen. Dat verschil wordt opgevangen door de flexibiliteit van het systeem, bij voorbeeld via
de gasopslag in het net of "linepack", nl. de voorraad gevormd door het gas dat zich in het
vervoersnet zelf bevindt.
3.2.1.1. Evolutie van de piekvraag voor het gasdistributienet voor L-gas (TDL)
De curve Q50 % berekend zoals hierboven beschreven en die in het blauw staat in grafiek 36
vertegenwoordigt de vraag naar L-aardgas (in GWh/dag) op het distributienet tijdens een
winterpiek bij -11°Ceq met 50 % risico dat de werkelijke vraag naar aardgas groter is dan de
berekende vraag. In dezelfde figuur staat in het rood de curve die 1 % risico inhoudt dat de
werkelijke vraag groter is.
Door toepassing van lineaire regressie op deze curven wordt vervolgens het groeipercentage
van de vraag op het distributienet voor L-gas berekend voor de laatste 11 jaren (van 2004 tot
2014).

Op de lineaire regressie wordt een statistische correctiefactor toegepast om 99 % te dekken van de
mogelijke gegevens aan deze extreme temperatuur (het risico is dan zogezegd 1 %).
63
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Grafiek 36. Schatting van de dagelijkse gemiddelde vraag tijdens winterpiek voor L-gas, 20042014

(in GWh/dag)

Bron : AD Energie – FOD Economie.

Het groeipercentage met 1 % risico (rode regressierechte) bedraagt 1,1 %; het groeipercentage met 50 % risico bedraagt 0,9 % (blauwe regressierechte)
Gezien de geplande "phasing-out" voor de markt van L-gas en aangezien die reeds meer verzadigd is dan de markt voor H-gas wordt het laagste groeipercentage - met name 0,9 % - gekozen om in het volgende punt de toekomstige piekvraag op het L-gasnet te schatten.
Hierbij dient opgemerkt dat de aanwending van de lineaire regressie kan leiden tot een overschatting van de piekvraag omdat sommige verzachtende effecten, zoals de saturatie of de
toename van de energie-efficiëntie, niet in aanmerking kunnen worden genomen in dit lineair
model.
3.2.1.2. Evolutie van de piekvraag voor het distributienet voor H-gas (TDH)
Dezelfde methode als hierboven beschreven geeft in grafiek 37 de curves Q50 % en Q1 %, die
een beeld geven van de evolutie van de piekvraag op het distributienet voor H-gas.
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Grafiek 37. Schatting van de dagelijkse gemiddelde vraag tijdens winterpiek voor H-gas, 20042014
(in GWh/dag)

Bron: AD Energie – FOD Economie.

Door op deze curven een lineaire regressie toe te passen kan men vervolgens het groeipercentage berekenen van de vraag op het distributienet voor H-gas voor de laatste 11 jaar (van
2004 tot 2014).
Het groeipercentage met 1 % risico (rode regressierechte) bedraagt 1,1 %; het groeipercentage met 50 % risico bedraagt 1,4 % (blauwe regressierechte). Volgens de bestaande vooruitzichten in onze buurlanden wordt het groeipercentage van 1,1 % gekozen om in het volgende
punt de toekomstige piekvraag op het H-gasnet te schatten.
Net zoals voor L-gas kan de aanwending van een lineair model leiden tot een overschatting
van de verbruikspiek voor de komende jaren omdat er geen rekening wordt gehouden met de
evolutie van het net en met de mogelijke winst in termen van efficiëntie.

3.2.2. Projectie tot 2025 van de piekvraag naar aardgas
Op basis van de groeipercentages van de piekvraag naar L- en H-aardgas voor de hierboven
berekende distributienetten (0,9 % L-gas en 1,1 % H-gas) kan voor de volgende 10 jaar de
totale piekvraag geraamd worden. Hiervoor moeten het verbruik van de grote industriële gebruikers en het verbruik van de elektriciteitsproducenten die rechtstreeks op het transmissienet zijn aangesloten, worden toegevoegd aan het verbruik via het distributienet.
De schatting van de piekvraag naar aardgas door de grote industriële verbruikers en door de
elektriciteitsproducenten wordt aangeleverd door de transportnetbeheerder of "Transmission System Operator" (TSO).
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Voor elke grote industriële verbruiker, elektriciteitscentrale of WKK-eenheid die rechtstreeks op het vervoersnet is aangesloten, bepaalt de TSO een theoretische prognose voor de
piekvraag in verbruik per uur. De berekening van die standaardwaarde is gebaseerd op een
statistische analyse van de 30 hoogste verbruiksprofielen per uur die de laatste 3 jaren zijn
vastgesteld.
Bij wijze van alarmmechanisme identificeert de statistische analyse eveneens elke opmerkelijke verandering in het verbruiksprofiel van de verschillende consumenten. Op basis daarvan
analyseert de TSO, samen met de consument, de redenen van die verandering(en) en bepaalt
hij aldus of investeringen in het net nodig zouden zijn.
3.2.2.1.

Prognose voor de piekvraag naar L-gas en ingangscapaciteit

Toekomst van L-gas in België
In de komende jaren ziet het er naar uit dat de productie van het gasveld van Groningen constant en significant zal dalen. De administratie is zich daarvan terdege bewust. De omzetting
van H-gas in L-gas is duur en energieverslindend en vereist een grote hoeveelheid stikstof
(N2) van vrij goede kwaliteit. Daarom gaat de administratie er van uit dat de conversie van het
L-gasnet in een H-gasnet de enige leefbare oplossing op lange termijn is.
Wegens de toename van seismische activiteit in de Groningse regio begin 2013 heeft de Nederlandse regering beslist de totale productie van dat gasveld te beperken tot 42,5 miljard
m³(n)/jaar in 2014 en 30 miljard m³(n)/jaar in 2015. Eind 2015 werd een nieuwe bovengrens
van 27 miljard m³(n) beslist voor het gasjaar 2016. 64
Het staat vast dat de volledige vervanging van L-gas door H-gas belangrijke gevolgen zal
hebben voor de Belgische gasmarkt. Het meest ingrijpende gevolg zal zijn dat de langetermijncontracten voor de bevoorrading van L-gas na 2028-2030 niet meer zullen verlengd worden.
De besprekingen over de conversie van het Belgische L-gasnet naar een H-gasnet zijn momenteel aan de gang. Binnen de vereniging Synergrid werd een werkgroep opgericht met de
TSO en de distributienetbeheerders (DNB of DSO) om concrete en technisch haalbare voorstellen te formuleren om die conversie op tijd te verwezenlijken. Een werkgroep onder
ENOVER die alle betrokken institutionele actoren (federale en gewestelijke overheidsdiensten, toezichthouders en de betrokken ministerële kabinetten) samenbrengt werd ook opgericht. De huidige voorstellen van deze groepen werden voorgelegd aan de voornaamste deelnemers uit de sector op 1 juli 2016.
De huidige prognoses laten vermoeden dat een totale conversie vanaf 2016 binnen 14 jaar
kan plaatsvinden. De conversie zou traag verlopen gedurende de eerste 4 jaren en zou nadien
sneller verlopen zodat de Belgische markt in 2030 geen L-gas meer zou verbruiken.
De omvang van die conversie kan ook gemeten worden in termen van het aantal aansluitingen op het L-gasnet die moeten geconverteerd worden. Momenteel zijn er ongeveer 1 500
000 aansluitingen op het L-gasnet die in 14 jaar tijd moeten geconverteerd worden naar Hgas.

64

Meer info is beschikbaar op www.rijksoverheid.nl/ez.
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Prognose voor de piekvraag naar L-gas
Grafiek 38 geeft een overzicht van de prognoses voor de totale piekvraag naar L-gas voor
twee scenario’s.
Het eerste scenario houdt geen rekening met de conversie van het L-gasnet in een H-gasnet
(no conv.). Dat scenario geeft dus een schatting van de vraag naar L-gas zolang het conversieproces nog niet van start is gegaan. Het houdt echter toch rekening met de overstap naar
H-gas voor sommige industriële verbruikers in de provincie Limburg langsheen het Albertkanaal. De overstap naar H-gas door een aantal industrieën was in september 2015 voltooid
en zou het piekverbruik van L-gas van de industriële sector met ongeveer 50 k*m³(n)/h doen
dalen.
Het tweede scenario houdt rekening met de conversie van het L-gasnet in een H-gasnet
(conv.) omdat de voorraden van het gasveld van Groningen aanzienlijk slinken.
Ter herinnering: om de toekomstige piekvraag op het distributienet voor L-gas te ramen
wordt een groeipercentage van 0,9 % gehanteerd.
Bij niet-omzetting zou de gemiddelde piekvraag toenemen met 2.085 k*m3(n)/h tijdens de
winter 2014-2015 tot 2.230 k*m3(n)/h in 2025. Die stijging zou hoofdzakelijk afkomstig zijn van
de vraag van het distributienet.
Sinds de hoger genoemde overstap op H-gas bij het Albertkanaal wordt de piekvraag van de
grote industriële verbruikers geschat op 107 k*m³(n)/h en wordt verondersteld dat de piekvraag niet meer zal stijgen.
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Grafiek 38. Piekvraag naar L-gas tussen 2015 en 2030
(in k*m3(n)/h).

Bron: AD Energie – FOD Economie.

De curven in stippellijn geven een beeld van de geschatte evolutie van de piekvraag naar Lgas in het geval van een totale conversie tegen 2030 van het L-gasnet naar een H-gasnet65.
Met die conversie zal uiteraard rekening worden gehouden bij de piekvraag naar H-gas met
een correctie voor het verschil in calorisch vermogen tussen beide aardgaskwaliteiten. 66

De schatting van deze conversie steunt op de indicatieve planning voor de conversie medegedeeld
door Synergrid in juni 2015.
65

66

Bij gelijke energie ligt het volume H-gas dat moet worden vervoerd 15,7 % lager.
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Prognoses voor de ingangs- en uitgangscapaciteit op de interconnectiepunten van het Belgische L-gasnet
Hier vergelijken wij de verwachte piekvraag met de beschikbare invoercapaciteit om een
zicht te krijgen op de capaciteit die overblijft om het grens-tot-grensvervoer te verzekeren.
De capaciteit blijft ongewijzigd tot 2020. Aangezien wij geen aanwijzingen hebben over de
vraag naar capaciteit door de bevrachters tijdens de komende winters ("open seasons") veronderstellen wij dat geen enkele verandering een invloed zal hebben op de beschikbare capaciteit.
De fysieke uitgangscapaciteit 67 aan Nederlandse zijde van de grens speelt een cruciale rol
voor de Belgische (en Franse) bevoorradingszekerheid van L-gas. Daarom zou het nuttig zijn
een duidelijk zicht te hebben op de toekomstige ontwikkeling van de capaciteit aan Nederlandse zijde van de grens om die te laten samenvallen met de capaciteit aan Belgische zijde
die gedimensioneerd is in functie van de behoeften die verwacht worden op de Belgische en
Franse markt voor L-gas.
Tabel 10. Schatting van de ingangs 68- en uitgangscapaciteit voor L-gas aan de grenspunten
(in k*m³(n)/h).
Evolution (min(Flx.Adj TSO))
L gas entry
North border
Poppel/Hilvarenbeek NL (GTS)
Total NB

1/01/2014 1/01/2015 1/01/2016 1/01/2017 1/01/2018 1/01/2019 1/01/2020
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730

Evolution (min(Flx.Adj TSO))
L gas exit
1/01/2014 1/01/2015 1/01/2016 1/01/2017 1/01/2018 1/01/2019 1/01/2020
South border
Blaregnies/Taisnières FR (GRT gaz)
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
Total SB
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040

Bovenop de invoer van L-gas uit Nederland kan België H-gas in L-gas converteren dank zij
de conversie-eenheden van Lillo (L-gasproductiecapaciteit: 300 k*m³(n)/h) en van Loenhout69
(L-gasproductiecapaciteit: 100 k*m³(n)/h). Deze conversie-eenheden kunnen de ingangscapaciteit op het net met 400 k*m3(n)/h laten toenemen, zolang de stikstofbevoorrading te Lillo
verzekerd is (de eenheid van Loenhout produceert zelf de nodige stikstof uit de omgevingslucht).
De huidige totale ingangscapaciteit voor L-gas bedraagt ongeveer 3130 k*m3(n)/h, dit is 2730
k*m³(n)/h in invoer en 400 k*m³(n)/h door conversie van H-gas.
Nederland kondigt aan dat na 2024 het totale uitgevoerde volume van L-gas naar België en
Frankrijk met 15 % per jaar zal dalen. Om dit in gedachten te houden, veronderstellen we een
Deze moet onderscheiden worden van de commerciële capaciteit die overeenstemt met het huidige
courante gebruik van de betrokken infrastructuur.
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De informatie over de beschikbare capaciteit tussen 2015 en 2017 komt uit het ontwikkelingsplan
2015 van de Gasunie Transport Service. Voor de volgende jaren baseert men zich op de hypothese van
een onveranderd net.
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Tot 2017 wordt deze installatie in de mottenballen gehouden met een termijn voor het opnieuw in gebruik nemen van maximum 2 weken.
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artificiële vermindering van de dagcapaciteit van L-gas uit Nederland met 15 % ieder jaar
(zoals aangegeven door de paarse lijn van grafiek 39).
De curven in stippellijn in grafiek 39 vertegenwoordigen het scenario van totale conversie
naar H-gas in België terwijl de doorlopende curven het scenario zonder conversie weergeven.
Grafiek 39. Prognoses voor de piekvraag en van de ingangscapaciteit op het Belgische L-gasnet
tussen 2015 en 2030
(in k*m3(n)/h).

Bron: AD Energie – FOD Economie.

Besluit: we zien dat een conversie van het L-gasnet naar een H-gasnet noodzakelijk is om de
bevoorradingszekerheid te garanderen bij de klanten die momenteel aangesloten zijn op het
L-gasnet. Bij de planning van die conversie moet men er rekening mee houden dat het aanbod van het Nederlandse L-gas vanaf 2025 zal verminderen en dat het Belgische en Franse
verbruik het aanbod op dat ogenblik zeker niet mag overschrijden.
3.2.2.2.

Prognoses voor de gemiddelde dagelijkse piekvraag naar H-gas en ingangscapaciteit

Prognoses voor de gemiddelde dagelijkse piekvraag naar H-gas
In 2015 70 bedroeg de geschatte piekvraag van het distributienet, de grote industriële verbruikers en de elektriciteitsproducenten respectievelijk 1.737 k*m³(n)/h (TD), 986 k*m³(n)/h (TI)
en 939 k*m³(n)/h (TE). Het verbruik ten gevolge van WKK is geïntegreerd in het industriële
verbruik en bedraagt ongeveer 263 k*m³(n)/h (TCog). De totale piekvraag is gelijk aan
3.662 k*m³(n)/h (TH).

70

Winter 2014-2015.
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In een eerste fase gaat men voor de komende jaren uit van een onveranderde piekvraag voor
de grote industriële verbruikers en de elektriciteitsproducenten. Men hanteert echter het
groeipercentage 1,1 % dat eerder is berekend voor de piekvraag vanuit het distributienet.
In 2025 geeft dit voor het distributienet, de grote industriële verbruikers en de elektriciteitsproducenten waarden voor de piekvraag van respectievelijk 1.938 k*m³(n)/h (TDH), 986
k*m³(n)/h (TIH) en 939 k*m³(n)/h (TEH), met name een totale vraag van 3.863 k*m³(n)/h (TH).
In een tweede fase moet men rekening houden met de onvermijdelijke conversie van het Lgasnet in een H-gasnet (vermoedelijk einde van de conversie in 2029-2030). De curven in
stippellijn van grafiek 40 geven een beeld van de geleidelijke conversie van het L-net in een
H-net.
De conversie zal een impact hebben op de piekvraag vanuit de industrie (eerst een toename
in september 2015 met 42 k*m³(n)/h die overeenstemt met hoger genoemde conversie van
enkele grote klanten langs het Albertkanaal en nadien een gemiddelde toename met ongeveer 6,4 k*m³(n)/h per jaar). De conversie zal eveneens een impact hebben op de piekvraag
vanuit het distributienet, maar die zal veel groter zijn.
Rekening houdend met de conversie van het hele L-gasnet zal de piekvraag naar H-gas vanuit het distributienet, de grote industriële verbruikers en de elektriciteitsproducenten in 2025
respectievelijk 2.989 k*m³(n)/h (TDHconv), 1.086 k*m³(n)/h (TIHconv) en 939 k*m³(n)/h (TEH)
bedragen. Dit is een totale vraag van 5.014 k*m³(n)/h (THconv).
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Grafiek 40. Prognoses voor de piekvraag naar H-gas bij onveranderde piekvraag voor de grote
industriële verbruikers en de elektriciteitsproducenten

(in k*m3(n)/h).

Bron: AD Energie – FOD Economie.

In een derde fase is het nodig de prognoses over de toename of afname van de piekvraag
vanuit de industrie en de elektriciteitsproducenten in te voegen.
Voor de opmaak van dergelijke prognoses van de evolutie van de piekvraag werden in de
voorgaande edities van het "Monitoring report on the security of supply on the Belgian natural gas market" drie scenario’s gedefinieerd: een “laag” scenario, een “tussenscenario” en
een “hoog” scenario.
In het lage scenario is de invloed van de sluiting van infrastructuur en van verminderde activiteit belangrijker dan de invloed van de oprichting van infrastructuur en de ontwikkeling van
activiteit 71. In het hoge scenario is het net het omgekeerde.
Het tussenscenario geeft een beeld van een evenwichtige situatie en schommelt tussen de
uiterste scenario’s.
Het betreft het openen of sluiten van infrastructuren en het verminderen of ontwikkelen van activiteit
die als “mogelijk” was aangekondigd.

71
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Die prognoses zijn voorgesteld in grafiek 41.
Daar ziet men dat het in het “Monitoring report 2014” bij gebrek aan beschikbare informatie
over sluitingen, openingen en wijzigingen van installaties niet meer mogelijk was een onderscheid te maken tussen “laag” en “tussenscenario”.
Grafiek 41. Prognoses voor de piekvraag naar H-gas voor de industrie en de elektriciteitsproducenten volgens het laag, het tussen- en het hoog scenario. 72
(in k*m3(n)/h)

Bron: AD Energie – FOD Economie.

Voor het “lage” scenario (dit jaar gelijk aan het tussenscenario) ziet men vanaf 2020 een toename van het piekverbruik met 116 k*m³(n)/h voor de industrie en geen enkele verandering
voor de elektriciteitsproductie.
In het “hoge” scenario merkt men in 2020 een toename van het piekverbruik met
166 k*m³(n)/h voor de industriesector en met 180 k*m³(n)/h voor de elektriciteitsproductie.
De totale vraag zou dus met 346 k*m³(n)/h stijgen.
Hierbij is op te merken dat het drie tot vier jaar duurt om een elektriciteitscentrale te bouwen
en dat de tijd nodig om die centrale op het net van de TSO aan te sluiten afhangt van de nabijheid van een vervoersleiding: indien er geen leiding is in de nabijheid kan de aansluiting op
het net tot 5 jaar in beslag nemen.
De prognoses voor de piekvraag staan hieronder in grafiek 42.

De gegevens die TSO heeft aangeleverd voor de uitwerking van deze drie scenario’s bestrijken de 5
volgende jaar. Dezelfde waarden zijn vervolgens gebruikt voor de periode 2020-2030.
72
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In het lage scenario zou de totale geschatte piekvraag naar H-gas 3.711 k*m3(n)/h in 2015,
bedragen:
tot 3.979 k*m3(n)/h in 2025, indien er geen conversie van het L-net plaatsvindt, dit is
een stijging met 7,2 %;
•

tot 5.130 k*m3(n)/h in geval van conversie van het L-net in H-net, dit is een stijging
met 38,2 %.

In het hoge scenario zou de totale piekvraag naar H-gas de volgende waarden bereiken:
•

4.209 k*m3(n)/h in 2025 indien er geen conversie van het L-net plaatsvindt, dit is een
stijging met 13,4 %;

•

5.360 k*m3(n)/h in geval van conversie van het L-net in H-net, dit is een stijging met
44,4 %.

Grafiek 42. Prognoses voor de totale piekvraag naar H-gas volgens de drie scenario’s

(in k*m3(n)/h)

Bron: AD Energie – FOD Economie.
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Prognoses voor de ingangs- en uitgangscapaciteit op de interconnectiepunten van het Belgische H-gasnet
De enige nieuwe verwachte ingangscapaciteit is de nieuwe leiding tussen Duinkerke en Zeebrugge (interconnectiepunt aan de Frans-Belgische grens te Alveringem). Die nieuwe installatie zal in 2016 de totale Belgische ingangscapaciteit doen stijgen met 1000 k*m3(n)/h.
Beide hierna volgende tabellen (tabellen 11 et 12) illustreren de evolutie van de fysieke ingangs- en uitgangsstromen op de aansluitingen met de vervoersnetten van onze buurlanden.
De voorgestelde waarden werden via simulatie getest door Fluxys Belgium en stemmen
overeen met de waarden van het courante gebruik van de betrokken infrastructuur.
Hierbij is op te merken dat voor sommige interconnectiepunten de hierna volgende tabellen
een waarde aangeven die duidelijk onder de technische limieten ligt maar die de huidige
marktbehoeften weergeeft voor het gebruik van die aansluiting.
In elk geval liggen deze waarden niet hoger dan de overeenstemmende waarden op het net
van de buurlanden. Er wordt immers steeds gebruik gemaakt van de kleinste waargenomen
capaciteit aan beide zijden van de grens.
In de onderstaande tabellen is elke stijging aangeduid in het groen en elke daling in het rood.
Tabel 11. Prognose voor de vaststaande ingangscapaciteit 73 tussen 2014 en 2020 74
(in k*m3(n)/h).
Evolution (min(Flx.Adj TSO))
H gas entry
West border
IZT (Interconnector)
ZPT (Gassled)
LNG Terminal
Alveringem*
Total WB
North border
ZZ(1) GTS
ZZ(2) GTS
Zandvliet H
Loenhout
Total NB
East border
s Gravenvoeren
Eynatten (1)
Eynatten (2)
Pétange + Bras
Total EB
South border
Blaregnies
Total SB
Total

73

*New investment
UK (Nat.grid gas)
No (Gassco)
FR (GRT gaz)
NL (GTS)
NL (GTS)
NL (GTS)

NL (GTS)
D (Wingas Transport)
D (Open Grid Europe)
Lux (Creos)

1/01/2014 1/01/2015 1/01/2016 1/01/2017 1/01/2018 1/01/2019 1/01/2020
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
0
0
1000
1000
1000
1000
1000
6500
6500
7500
7500
7500
7500
7500
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
180
625
2255
1300
750
1300

180
625
2255
1300
750
1300

170
625
2245
1300
750
1300

170
625
2245
1300
750
1300

170
625
2245
1300
750
1300

170
625
2245
1300
750
1300

170
625
2245
1300
750
1300

3350

3350

3350

3350

3350

3350

3350

0
12105

0
12105

0
13095

0
13095

0
13095

0
13095

0
13095

FR (GRT gaz)

D.w.z. contractueel niet verbreekbaar.

De informatie over de technische capaciteit komt van FLUXYS Belgium en zou in de komende jaren
kunnen wijzigen.
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Tabel 12. Firm exit capacity projections from 2014-2020 75
(in k*m3(n)/h).
Evolution (min(Flx.Adj TSO))
H gas exit
West border
IZT (Interconnector)
ZPT (Gassled)
LNG Terminal
Alveringem*
Total WB
ZZ(1) GTS
North border
ZZ(2) ZEBRA
Zandvliet H
Loenhout
Total NB
East border
s Gravenvoeren
Eynatten (1)
Eynatten (2)
Pétange + Bras
Total EB
South border
Blaregnies
Total SB
Total

*New investment
UK (Nat.grid gas)
No (Gassco)

1/01/2014 1/01/2015 1/01/2016 1/01/2017 1/01/2018 1/01/2019 1/01/2020
3250
3250
3250
3250
3250
3250
3250

FR (GRT gaz)
NL (GTS)
NL (GTS)
NL (GTS)

NL (GTS)
D (Wingas Transport)
D (Open Grid Europe)
Lux (Creos)
FR (GRT gaz)

3250
700
450

3250
700
450

3250
1000
450

3250
1000
450

3250
1000
450

3250
1000
450

3250
1000
450

325
1475

325
1475

325
1775

325
1775

325
1775

325
1775

325
1775

700
750
180
1630
2500
2500
8855

700
750
180
1630
2500
2500
8855

950
950
180
2080
2500
2500
9605

950
950
180
2080
2500
2500
9605

950
950
180
2080
2500
2500
9605

950
950
180
2080
2500
2500
9605

950
950
180
2080
2500
2500
9605

De ingangs- en uitgangscapaciteit is vrij stabiel in de periode 2014-2015 en bedraagt respectievelijk 12.105 k*m³(n)/h voor de ingang en 8.855 k*m³(n)/h voor de uitgang.
In 2016-2017 stijgt de ingangscapaciteit ten gevolge van de ingebruikname van de leiding
Duinkerke-Zeebrugge (+1.000 k*m³(n)/h).
De uitgangscapaciteit stijgt met 750 k*m³(n)/h ten gevolge van de toegenomen capaciteit tussen België en Nederland ter hoogte van Zelzate (300 k*m³(n)/h) en tussen België en Duitsland ter hoogte van Eynatten (450 k*m³(n)/h).
Behoefte aan ingangscapaciteit om de Belgische binnenlandse markt te bevoorraden en
het grens-tot-grensvervoer doorheen het land mogelijk te maken
Om de afstemming te bestuderen tussen enerzijds de ingangscapaciteit en anderzijds de behoefte om de Belgische markt te bevoorraden en het grens-tot-grensvervoer mogelijk te
maken, werden er verschillende scenario’s uitgewerkt waarbij rekening werd gehouden met:
•

extreme klimatologische omstandigheden die overeenstemmen met het maximale
piekverbruik of met zomermaanden met een minimale verwarmingsbehoefte;

•

de opslag van Loenhout die vol of leeg kan zijn;

•

het doorsturen of niet van lng vanuit de terminal van Zeebrugge (send-out of no sendout);

•

de aanwezigheid van stromen die op sommige interconnectiepunten de maximale fysieke stroom benaderen.

In deze scenario’s gaat men ervan uit dat tijdens een koude winter waarbij de equivalente
temperatuur -11°Ceq bereikt het verbruik van de Belgische markt maximaal is en dat dit ook
geldt voor de gasuitvoer naar Luxemburg via de interconnectiepunten van Bras en Pétange

75

Idem vorige voetnoot
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omdat het Luxemburgse weer zo goed als hetzelfde is als het Belgische weer. Indien de koudegolf optreedt in het begin of in het midden van de winter (december tot half maart) gaat
men ervan uit dat de opslag van Loenhout het net aan het bevoorraden is tegen maximaal
debiet. Indien de koudegolf optreedt na half maart gaat men ervan uit dat de opslag van
Loenhout het net niet meer bevoorraadt.
Voor de zomermaanden tijdens welke het verbruik bestemd voor verwarming minimaal is
gaat men ervan uit dat de binnenlandse vraag en de uitvoer naar Luxemburg minimaal zijn
en dat de opslag van Loenhout tegen maximaal debiet aan het injecteren is.
In de verschillende scenario’s blijft per definitie het vervoersnet in evenwicht en stemt de ingang overeen met de uitgang.
Om dat evenwicht te bereiken wordt de stroom op een interconnectiepunt van het Belgische
net gewijzigd waardoor hij fungeert als evenwichtsvariabele.
Sommige punten die gekoppeld zijn aan naburige netten werken in een enkele richting, ofwel
als ingang (Zeepipe, ‘s Gravenvoeren, Zandvliet H), ofwel als uitgang (Zelzate 2, Blaregnies,
Pétange en Bras).
De terminal van Zeebrugge wordt beschouwd als een binnenlandse interconnectiepunt die
enkel fungeert als ingangspunt. De installaties voor de conversie van H-gas in L-gas en de
Belgische binnenlandse markt worden beschouwd als uitgangspunten.
Sommige interconnectiepunten werken in twee richtingen: Zelzate 1, Eynatten 1 en 2, de Interconnector. De opslag van H-gas van Loenhout wordt beschouwd als een bidirectioneel
binnenlands interconnectiepunt.
De eerste drie scenario’s (1a, 1b, 1c) baseren zich op de capaciteit bij de interconnectiepunten en de prognoses voor de huishoudelijke vraag van 2015 terwijl de twee volgende scenario’s zich baseren op de waarden die verwacht worden voor 2025.
Het eerste scenario 1a simuleert winteromstandigheden met maximale ingangsstromen afkomstig uit Noorwegen, Duitsland en Nederland en met uitgangsstromen richting Frankrijk.
De opslag van Loenhout en de lng-terminal van Zeebrugge 76 kunnen het net tegen hun
maximale capaciteit bevoorraden.
De waarde die gekozen is voor het nationale verbruik 2015 is de waarde die bekomen is voor
het tussenscenario.
In het eerste scenario is het net in evenwicht als de totale uitgang aan de grenzen niet meer
bedraagt dan 5334 k*m³(n)/h. In dat scenario wordt de evenwichtsvariabele verzekerd door
de Interconnector en door het interconnectiepunt Zelzate 2.
In deze omstandigheden bedraagt de gemiddelde grens-tot-grensstroom 131 % van de gemiddelde stroom die bestemd is om te voldoen aan de vraag van de binnenlandse markt.

Hoewel de lng-terminal het Belgische netwerk bevoorraadt, is deze bij overeenkomst in de hoofdingen der tabellen aangeduid als “max OUT”, aangevende dat de injectie (overeenkomstig met de uitgang
van de terminal of send-out) op het maximum zit.

76
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Scenario 1a
capacity 2015
Winter period

max.IN:
No, Ger, NL
max.OUT
Fr, LNG
period linked Max. internal BE (H) + Max. Lux.
Max. conversion H => L
Storage max. send out
balancing var.: UK (interconnector) -2654 (max. flow 3250)
ZZ(2) min flow

Interconnection points
ZPT
SGR
ZVL H
ZZ (1)
ZZ (2)
EY (1)
EY (2)
IZT
BLA
PET+BRAS
LNG
Storage
Exit Intern BE H (internal IP)
Exit conv. H=> L
Total
Saldo

Entry
1900
1300
180
1450

Network in balance
Exit intern BE
Entry / Transit

Entry

750
1300
0

1900
625

9405
0

9405

Exit

0
0
0
0
-2654
-2500
-180
0
-3711
-360
-9405

Exit
-4071
-5334

Transit / intern use
1,31

Het tweede scenario 1b verschilt van het scenario 1a enkel voor de lng-terminal van Zeebrugge en de opslag van Loenhout: deze worden beschouwd als elementen die het net niet
bevoorraden.
In dat geval is het net in evenwicht als de totale uitgangsstroom niet meer dan
2.809 k*m³(n)/h bedraagt. In de simulatie wordt willekeurig gebruik gemaakt van de Interconnector als evenwichtsvariabele.
In deze omstandigheden ziet men dat de gemiddelde grens-tot-grensstroom 69 % kan bereiken van de stroom die bestemd is om te voldoen aan de binnenlandse vraag. Dat scenario
stemt overeen met een plotselinge koudepiek op het einde van een extreem strenge winter,
wat tot gevolg heeft dat de opslag van Loenhout bijna leeg is.
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Scenario 1b
capacity 2015
Winter period

max.IN:
min.IN
Max out.
period linked

No, Ger, NL
LNG (min.flow 0)
FR
Max. internal BE (H) + Max. Lux.
Max. conversion H => L
Storage min. send out
balancing var.: UK (interconnector) - 129 (max. 3250))

Interconnection points
ZPT
SGR
ZVL H
ZZ (1)
ZZ (2)
EY (1)
EY (2)
IZT
BLA
PET+BRAS
LNG
Storage
Exit Intern BE H (internal IP)
Exit conv. H=> L
Total
Saldo

Entry
1900
1300
180
1450

Network in balance
Exit intern BE
Entry / Transit

Entry

750
1300
0

0
0

6880
0

6880

Exit

0
0
0
0
-129
-2500
-180
0
-3711
-360
-6880

Exit
-4071
-2809

Transit / intern use
0,69

Het derde scenario 1c baseert zich op dezelfde hypothese als scenario 1a waarbij men ervan
uitgaat dat de opslag van Loenhout aan het injecteren is en dat de huishoudelijke vraag uiterst gering is (zoals het in de zomer het geval kan zijn). In dat geval blijft het net in evenwicht
als de som van de uitgang te Blaregnies, te Zelzate en via de "Interconnector"-leiding kleiner
is dan, of gelijk is aan, 5.971 k*m³(n)/h.
Men ziet dan dat de grens-tot-grensstroom 6,32 keer groter is dan de stroom die bestemd is
om te voldoen aan de binnenlandse vraag.
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Scenario 1c
capacity 2015

max.IN:
No, Ger, NL (except ZZ(1) and ZZ(2))
max.OUT
Fr, UK , LUX
period linked Min. internal BE (H) + Min. Lux.
No conversion H => L
Storage max. send in
balancing var.: NL (ZZ 1&2)

Interconnection points
ZPT
SGR
ZVL H
ZZ (1)
ZZ (2)
EY (1)
EY (2)
IZT
BLA
PET+BRAS
LNG
Storage
Exit Intern BE H (internal IP)
Exit conv. H=> L
Total
Saldo

Entry
1900
1300
180
0

Network in balance
Exit intern BE
Entry / Transit

Entry

750
1300
0

1900
0

7330
0

7330

Exit

-127
-94
0
0
-3250
-2500
-32
-325
-1002
0
-7330

Exit
-1002
-6328

Transit / intern use
6,32

De scenario’s 2a en 2b die hierboven beschreven zijn, baseren zich op dezelfde hypothesen
als de scenario’s 1a et 1b maar houden rekening met de schattingen voor de binnenlandse
vraag in 2025 en met de totale conversie van het L-gasnet tot H-gasnet.
In deze omstandigheden bedragen de totale grens-tot-grensstromen respectievelijk 89 en
49 % van de stroom die bestemd is om te voldoen aan het binnenlandse H-gasverbruik.
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Scenario 2a
capacity 2025
Winter period
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max.IN:
No, Ger, NL, FR (ALV)
max.OUT
Fr (BLA), LNG
period linked Max. internal BE (H) + Max. Lux.
Max. conversion H => L
Storage max. send out
balancing var.: UK (interconnector) out = -2225
ZZ(2) no exit flow

Interconnection points
ZPT
SGR
ZVL H
Alveringem
ZZ (1)
ZZ (2)
EY (1)
EY (2)
IZT
BLA
PET+BRAS
LNG
Storage
Exit Intern BE H (internal IP)
Exit conv. H=> L
Total
Saldo

Entry
1900
1300
170
1000
1450

Network in balance
Exit intern BE
Entry / Transit

Entry

750
1300
0

1900
625

10395
0

10395

Exit

0
0
0
0
-2225
-2500
-180
0
-5130
-360
-10395

Exit
-5490
-4905

Transit / intern use
0,89
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Scenario 2b
capacity 2025
Winter period

max.IN:
min.IN
Max out.
period linked

No, Ger, NL, FR (ALV)
LNG (no flow 0)
FR (BLA), UK
Max. internal BE (H) + Max. Lux.
Max. conversion H => L
Storage min. send out
balancing var.: UK (interconnector) IN = 300
ZZ(2) no exit flow

Interconnection points
ZPT
SGR
ZVL H
Alveringem
ZZ (1)
ZZ (2)
EY (1)
EY (2)
IZT
BLA
PET+BRAS
LNG
Storage
Exit Intern BE H (internal IP)
Exit conv. H=> L
Total
Saldo

Entry
1900
1300
170
1000
1450

Network in balance
Exit intern BE
Entry / Transit

Entry

750
1300
300

0
0

8170
0

8170

Exit

0
0
0
0
0
-2500
-180
0
-5130
-360
-8170

Exit
-5490
-2680

Transit / intern use
0,49

Op basis van de hierboven beschreven scenario’s kan men op dit moment bevestigen dat met
betrekking tot het H-gasnet de capaciteit voldoende is om tijdens de 10 komende jaren te
voldoen aan de behoeften van de binnenlandse markt. Er zijn immers talrijke ingangspunten
in verhouding tot de omvang van het land en tot de binnenlandse vraag. Het grote aantal injectiepunten zorgt voor soepelheid op het net. Verder is er ook de lng-terminal van Zeebrugge die niet alleen zorgt voor een aanzienlijke bevoorrading van het net maar tevens gemakkelijk een rol kan spelen bij de balancering. Ook de opslag van Loenhout - met echter een vrij
bescheiden capaciteit - kan een niet onaanzienlijke rol spelen bij de bevoorrading en de balancering.
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3.3. Het indicatieve investeringsprogramma 2016-2025 van
Fluxys Belgium
Om in te spelen op de signalen uit de markt actualiseert Fluxys Belgium jaarlijks zijn indicatieve tienjaren-investeringsprogramma voor zijn drie basisactiviteiten: het vervoer en de opslag van aardgas en de terminalling van vloeibaar aardgas (lng). Die actualiseringen houden
rekening met de evolutie van de behoeften voor aardgasbevoorrading, aanvragen voor nieuwe aansluitingen en nieuwe behoeften van de netgebruikers zoals die onder meer blijken uit
internationale marktbevragingen.

3.3.1.

Globaal overzicht

Fluxys Belgium voorziet dat het 683 miljoen euro in de Belgische aardgasinfrastructuur zal
investeren tijdens de periode 2016–2025. Het gros van de investeringen is gepland in de periode 2016–2018, om daarna te stabiliseren. Inderdaad, na de aanzienlijke investeringen van de
voorbije jaren, zou het bestaande net tegen 2019 een volledige maturiteit bereikt moeten
hebben.
De geplande investeringen zijn verspreid over vier prioritaire domeinen:
•

investeringen die voortvloeien uit commerciële initiatieven en externe samenwerkingen: 34 %;

•

investeringen om de verwachte evolutie van de piekvraag in België te dekken: 12 %;

•

investeringen om de aardgasvervoersinfrastructuur in goede staat te houden en de
integriteit ervan te bewaren: 42 %i

•

investeringen in materieel, uitrusting, informaticatoepassingen en gebouwen: 12 %.

3.3.2.
3.3.2.1.

Belangrijkste projecten
Investeringen die voortvloeien uit commerciële initiatieven en externe samenwerkingen

Deze categorie betreft investeringen om Belgische draaischijfrol voor gasstromen te consolideren en het net te ontsluiten voor zo veel mogelijk aardgasbronnen. Het indicatieve investeringsprogramma 2016-2025 omvat twee grote projecten in deze investeringscategorie:
•

De bouw van een 5e opslagtank in de lng-terminal van Zeebrugge, met een capaciteit
van 180.000 m³, in het kader van de overslagdiensten die vanaf 2018 zullen worden
aangeboden.

•

Het einde van de bouw van een tweede aanlegsteiger in de lng-terminal van Zeebrugge.
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Schema 5.

Investeringen die voortvloeien uit commerciële initiatieven en externe samenwerkingen

Bron: Fluxys Belgium 2015.

De nieuwe interconnectie met de lng-terminal in Duinkerke en de uitbreiding van de lngterminal in Zeebrugge kregen in 2013 ook het PCI-label van de Europese Unie omdat ze bijdragen tot het voltooien van de interne energiemarkt. Dit betekent dat ze kunnen genieten
van snellere en efficiëntere vergunningsprocedures en verbeterde regelgevende behandeling
en toegang kunnen krijgen tot financiële ondersteuning.
3.3.2.2.

Investeringen om de piekvraag in België te dekken

Fluxys Belgium analyseert jaarlijks de capaciteit die in de toekomst nodig zal zijn om de evolutie van de piekvraag te dekken van de distributie, de industriële klanten en de elektriciteitscentrales. Op basis van die analyse worden dan de nodige versterkingen op de hoofdassen en
lokale assen van zijn netwerk geïdentificeerd of wordt de omvang van bepaalde projecten
herbekeken om overinvesteringen te vermijden.
Backbone Transport System
Zoals eerder aangehaald in het hoofdstuk 2.1, stabiliseert de totale vraag naar gas. Daarom
worden er momenteel geen investering gepland voor de versterking van de belangrijkste vervoersaders door België (het Backbone Transport System).
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Schema 6.

Investeringen om de verwachte evolutie van de piekvraag in België te
dekken

Bron: Fluxys Belgium 2015.

Distributie
Op lokaal niveau zijn er echter verschillen tussen de regio's, waarbij de vraag in sommige
regio's toeneemt en in andere daalt. Met andere woorden, de behoefte verplaatst zich en er
zijn een aantal investeringen in het lokale vervoerssysteem nodig. Bijvoorbeeld:
•

Nieuwe vervoersleiding tussen Tessenderlo en Diest (18 km leiding en een drukreduceerstation) om de bevoorradingscapaciteit in de Limburgse Kempen te versterken.

•

Nieuwe infrastructuur tussen Overijse en Jezus-Eik (9 km leiding en een drukreduceerstation) om het net van de distributienetbeheerder Sibelga in het zuidoosten van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te versterken. Deze infrastructuur zal trouwens
een belangrijke rol spelen bij de conversie van het Brussels Gewest en de randgemeenten naar hoogcalorisch aardgas (zie project "L/H-conversie").

•

Nieuwe vervoersinfrastructuur tussen Houthulst en Poelkapelle (7 km leiding) vanaf
de nieuwe leiding Alveringem-Maldegem om de streek van Ieper te bevoorraden.

Naast deze gekende projecten, is ook op langere termijn een budget ingepland om de voortdurende groei van de piekvraag van de openbare distributie te dekken en de bevoorradingscapaciteit in verschillende regio's van het land te versterken in de periode tot 2025.
Industrie en WKK
Fluxys Belgium houdt ook rekening met de aanvragen voor nieuwe aansluitingen van industriële vestigingen. De vooruitzichten voor de vraag van industriële klanten verschillen per
regio, maar de totale vraag blijft stabiel. Er worden inderdaad verminderingen overwogen,
maar daarnaast worden ook grote industriële projecten gepland, zoals de aansluitingsprojecten in de regio Antwerpen. Bijkomend wordt in het programma ook rekening gehouden
met nog niet geïdentificeerde aansluitingen in de periode van 10 jaar.
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Elektriciteitscentrales
Gelet op de moeilijke investeringscontext voor nieuwe elektriciteitscentrales op aardgas
worden in het indicatieve investeringsprogramma 2016-2025 van Fluxys Belgium geen projecten opgenomen voor de versterking van het net. De vereiste afnamecapaciteit is beschikbaar om bijkomende behoeften te dekken. Maar bij de keuze van de plaats van nieuwe centrales is het echter belangrijk dat rekening wordt gehouden met de beschikbare capaciteit op
het net van Fluxys Belgium om onnodige versterkingskosten te vermijden.
3.3.2.3.

Investeringen om de integriteit van het net te verzekeren en de infrastructuur te
vernieuwen

Het indicatieve investeringsprogramma omvat een reeks projecten om infrastructuur voor
aardgasvervoer in goede staat te houden, aan nieuwe normen aan te passen, om te leiden, te
vernieuwen of te ontmantelen. Deze categorie investeringen omvat ook de projecten ter opvolging van de nieuwste technologieën om de integriteit van ondergrondse leidingen te verzekeren, meer bepaald op het vlak van corrosiebescherming en detectie van beschadigingen.
Vernieuwing en verbetering van pijpleidingen
Een installatie kan verouderd raken door beschadiging over de jaren of door veranderde
normen en standaarden. Twee belangrijke projecten zijn de vernieuwing van de leidingen
tussen Turnhout en Weelde (32 km) in de provincie Antwerpen en de vernieuwing van de leidingen in het Gentse. Werkzaamheden aan leidingen worden ook voorzien zodat ze van binnenuit kunnen worden geïnspecteerd met een geïnstrumenteerde schraper.
Daarnaast werd er ook een bedrag toegewezen voor de upgrade van onze kathodische beschermingsinfrastructuur vanaf 2016, die essentieel is om de integriteit van ondergrondse
pijpleidingen te verzekeren.
L/H-conversie
Momenteel wordt er per jaar ongeveer 5 miljard m³ L-aardgas uit Nederland geleverd aan
België. Tegelijk dient het Belgische net ook als een corridor die daar bovenop nog 5 miljard
m³ per jaar levert aan Frankrijk. Omdat de productie van het Groningenveld geleidelijk daalt
en uitdooft tegen 2030, zal Fluxys Belgium zijn laagcalorisch netwerk omschakelen. Het Lgas kan dan door H-gas worden vervangen op zowel de Belgische als Franse markt.
L-gas wordt in België vooral gebruikt voor openbare distributie. Grote steden zoals Brussel
en Antwerpen worden bijna uitsluitend bevoorraad met laagcalorisch gas. De conversie moet
nationaal aangepakt zijn en dat vereist een gecoördineerd conversieplan waarbij de gewesten
en de federale overheden betrokken zijn.
De investeringen die Fluxys Belgium momenteel voorziet om het laagcalorische gasnet geleidelijk aan te passen voor het vervoer van hoogcalorisch gas zijn:
•

interconnectie tussen de Zeebrugge-Zelzate/Eynatten pijpleidingen en de Dorsales
(vooral te Winksele);

•

noodzakelijke upgrades van drukreduceerstations;

•

bijkomende afscheidingen tussen delen van het net met gas van verschillende kwaliteit of op verschillende druk (voor de overgangsfasen).
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3.3.2.4.

Investeringen in materieel, uitrusting, informaticatoepassingen en gebouwen

Fluxys Belgium reserveert ook een budget voor investeringen in materieel, uitrusting, informaticatoepassingen en gebouwen. Meer dan de helft van dit budget is bedoeld voor het ontwikkelen, bijwerken en vervangen van informaticatoepassingen die worden gebruikt voor het
beheer en de bediening van installaties en gasstromen en om capaciteit te commercialiseren
in het net van Fluxys Belgium. Een ander belangrijk deel van dit budget is bestemd voor de
bouw van een nieuw interventiecentrum en de aankoop van klein materieel, voertuigen en
vrachtwagens voor onze verschillende locaties.

3.4. Vooruitzichten voor het aanbod van aardgasmoleculen –
Vooruitzichten voor de Europese markt
Het "European Network of Transmission System Operators for Gas" (ENTSOG), dat de Europese maatschappijen van aardgasvervoer verenigt, heeft in maart 2015 de 4e editie van het
document "Union-wide Ten Year Network Development Plan" (TYNDP) gepubliceerd. Dit document dat voorzien is in het 3e energiepakket, beschrijft de gasinstallaties in Europa en de
verwachte toekomstige ontwikkelingen. Het heeft onder andere tot doel om mogelijke investeringshiaten te identificeren en de evolutie van de balans tussen het aanbod en de vraag
naar aardgas op Europees niveau te evalueren.
De volgende paragrafen zijn een samenvatting van dit document. Een vergelijking van de
Belgische gegevens van de TYNDP met de ontwikkelde vooruitzichten van het FPB voor EPG2
werd in hoofdstuk 3.1.4 voorgesteld.

3.4.1. Vooruitzichten voor het potentiële aanbod van aardgas in Europa
In het TYNDP is een uitgebreide inventarisatie opgenomen van de verschillende bronnen van
aardgas, of ze nu al de Europese markt bevoorraden, dan wel dat dit louter potentieel is:
•

de "inheemse" productie van Europa, namelijk de conventionele bronnen, het schaliegas en het biomethaan;

•

de invoer per pijpleiding uit Rusland, Noorwegen, Algerije, Libië, Azerbeidzjan en
Turkmenistan;

•

de invoer in de vorm van lng uit het Atlantische bekken (Middellandse Zee inbegrepen), het Midden-Oosten en de Stille Oceaan.

Om de toekomstige levering van aardgas in Europa in de komende 20 jaar te beoordelen,
worden drie scenario's systematisch in aanmerking genomen voor elk van de hierboven genoemde 12 bronnen: een minimumscenario, een intermediair scenario (“intermediate”) en
een maximumscenario. Deze scenario's zijn gebaseerd op gegevens uit de literatuur of van
de leden en partners van ENTSOG.
De definitie van het maximum-, het intermediaire- en het minimumscenario varieert naargelang de bestudeerde bron: we raadplegen dus het TYNDP om deze scenario’s gedetailleerd
te raadplegen
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Grafiek 43 hieronder uit het TYNDP presenteert, voor elke onderzochte 77 bron van aardgas,
tot 2035 de ontwikkeling van het verschil tussen het minimum- en maximumscenario qua
hoeveelheid potentieel beschikbaar gas.
Grafiek 43. Evolutie van de potentiële bijdrage van elk van de aardgasbronnen tot de bevoorrading van de Europese markt
(in TWh/jaar).

Het verschil tussen het maximum- en minimumscenario is gegeven voor elke mogelijke aardgasbron.
Bron: TYNDP 2015, ENTSOG.

Het maximale verschil tussen het maximum- en het minimumscenario wordt waargenomen
voor lng en voor de invoer uit Rusland, die potentieel de twee belangrijkste bronnen worden.
Het aanbod zal onder andere evolueren volgens de signalen uit de markt, die de producenten
en transporteurs al dan niet aansporen om te investeren in apparatuur voor de productie
vanuit een bepaalde bron en vervolgens het in Europa geproduceerde gas te vervoeren.
De aggregatie van de scenario's voor de verschillende bronnen van aardgas leidt tot het definiëren van drie globale scenario's in termen van toekomstige potentiële bevoorrading met
aardgas van Europa. Deze drie scenario's worden hieronder weergegeven in grafiek 44.

De inheemse conventionele bronnen, het schaliegas en het biogas zijn gegroepeerd onder de benaming "nationale productie".
77
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Grafiek 44. Potentieel aanbod aan aardgas in Europa tot in 2035

(in 109 m3/jaar).

Bron: TYNDP 2015, ENTSOG.

Het maximumscenario voorziet in een stijging van het potentiële aanbod in Europa met 20 %
tegen 2035, het intermediaire scenario, voorziet een gematigde daling van het aanbod met
13 %, en het minimumscenario, een daling met 43 %.

3.4.2. Vooruitzicht voor de vraag naar aardgas in Europa
Het TYNDP 2015 stelt ook twee originele perspectiefcurves voor over de vraag naar gas in
Europa in de komende 20 jaar.
Deze vooruitzichten zijn gebaseerd op twee mogelijke globale scenario's, een "GREEN" en
een “GREY"-scenario.
Het GREEN scenario verwijst naar een hoge prijs van de CO2-uitstoten als gevolg van de introductie van een "koolstof"-belasting en een gestage vermindering van de koppeling tussen
de gasprijs en de olieprijs. Het GREY-scenario is gebaseerd op een lage prijs van CO2uitstoten en hoge energieprijzen (in reactie op de hoge vraag), maar deze prijzen zijn niet
hoog genoeg om hernieuwbare productie te stimuleren.
Voor de residentiële, commerciële en industriële componenten van de vraag naar aardgas,
steunen de vooruitzichten op twee scenario's:
•

Scenario A: gunstige economische en financiële omstandigheden;

•

Scenario B: ongunstige economische en financiële omstandigheden.

Voor de component "productie van elektriciteit" van de vraag naar aardgas, zijn het de twee
visies die voorgesteld worden door het "European Network of Transmission System Operators for Electricity " (ENTSOE) in zijn TYNDP-2014 die worden gebruikt: "trage vooruitgang"
(visie 1) of "groene overgang" (visie 3) die gepaard gaat met een groter gebruik van elektriciteit in het algemeen en met het aardgas om laatstgenoemde te produceren.
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De coherente combinatie van deze scenario's en visies leidt tot twee curves die in grafiek 45
worden weergegeven:
•

globaal GREEN-scenario, economische en financiële omstandigheden die gunstig zijn
vanuit het standpunt van het residentiële, commerciële en industriële verbruik en
groene overgang ten aanzien van de sector elektriciteit;
of

•

GREY wereldwijd scenario, ongunstige economische en financiële omstandigheden
vanuit het standpunt van het residentiële commerciële en industriële verbruik, en
trage vooruitgang voor de elektriciteitssector.

Grafiek 45. Vooruitzichten voor de totale vraag naar gas in Europa
(in TWh/jaar).

Bron: TYNDP 2015, ENTSOG.

In grafiek 45 wordt ook de totale curve van de gasvraag weergegeven, berekend op grond van
de vooruitzichten die door elk van de gasvervoeders afzonderlijk werden opgesteld.
Deze vooruitzichten evolueren opwaarts tegen een gemiddeld ritme van ongeveer 0,4 % per
jaar, maar daarachter gaan in feite grote onderlinge verschillen tussen de landen schuil.
Het TYNDP 2015 vergelijkt ook haar vooruitzichten voor vraag naar gas met een tiental vooruitzichten opgesteld door andere organisaties (IEA, Eurogas, DGENER-EU). De meeste vooruitzichten wijzen op een stijging tot in 2035.
De verschillende vooruitzichten evolueren in feite binnen een nauwe bandbreedte die wordt
bepaald door het evenwicht tussen de prijzen van gas, steenkool en CO2-uitstoten, aangezien
de bepalende factor de capaciteitsbenuttingsgraad van het aardgas om elektriciteit te produceren zou moeten zijn.
Slechts in twee vooruitzichten, die uitgaan van een toename van de energie-efficiëntie en een
ruimer gebruik van hernieuwbare energieën, wordt een daling van de vraag tot 2035 vooropgesteld.
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3.4.3. Aanbod in vergelijking met de vraag
Grafiek 46 maakt het mogelijk de vooruitzichten van het TYNDP voor aanbod te vergelijken
met de vraag naar aardgas in Europa tegen 2035.
Het maximale scenario van grafiek 44 is hier opgedeeld in een scenario waarbij specifieke
bronnen als daar zijn schaliegas, biogas, de Roemeense bronnen in de Zwarte Zee, Cyprus,
Turkmenistan ("High infra.sc"), deel uitmaken van het aanbod, en een scenario waarbij die
bronnen niet in aanmerking worden genomen ("Low infra Sc”).
Grafiek 46. Vooruitzichten voor een afstemming van vraag en aanbod in Europa

(in 109 m3/jaar).

Bron: TYNDP 2015, ENTSOG.

Volgens ENTSOG vertoont de afstemming van de potentiële vraag en aanbod een contrastrijk
profiel over de tijd.
Op korte termijn is de vraag (GREY scenario) kleiner dan het minimale potentiële aanbod. Deze waarneming stemt overeen met de huidige moeilijkheden van de leveranciers ten aanzien
van de producenten om aan hun contractuele verplichtingen te voldoen als gevolg van de
concurrentie van goedkope kolen voor de elektriciteitsproductie.
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Op langere termijn (2025-2035), kan het beantwoorden aan de vraag naar aardgas moeilijker
zijn, omdat het potentiële aanbod van het intermediaire scenario dan onvoldoende blijkt om
aan de twee vraagscenario's GROEN en GRIJS te voldoen.
De daling van de inheemse gasproductie in Europa moet vooral gecompenseerd worden door
gas in lng-vorm of door invoer uit Rusland. Dit gezegd zijnde, lijkt het gebruik van nieuwe
bronnen van aardgas, zoals besproken in het maximumscenario "High infra.Sc", de enige
manier om de huidige flexibiliteit in het aanbod te handhaven. Deze diversificatie van de
bronnen zou tevens de concurrentie verzekeren tussen de bronnen, ten gunste van de Europese consumenten.
Het valt op te merken dat het TYNDP in alle scenario's tot 2035, België klasseert als een van
de landen die er het beste voorstaan voor diversificatie van de bevoorradingswegen, veerkracht van de infrastructuur (index N-1) en de onafhankelijkheid ten opzichte van de invoer
uit Rusland of van lng.

3.5. Evaluatie van de bevoorradingszekerheid van aardgas in
2025
3.5.1. Evaluatie van de afstemming van vraag en aanbod voor aardgasmoleculen
in 2025
De jaarlijkse prognoses voor het aardgasverbruik in België volgens de verschillende hypotheses van economische groei, de schommelingen van de internationale brandstofprijzen,
rekening houdend met de vooropgestelde kernuitstap in 2025 en de verschillende Belgische
doelstellingen voor 2020 (in termen van hernieuwbare energiebronnen en verminderde uitstoot van broeikasgassen die niet onder de EU-ETS vallen) zijn in hoofdstuk 3.1 toegelicht
door het FPB.
De aardolie- en aardgasprijzen daalden geleidelijk sinds midden 2014 (waarbij de aardolieprijzen soms zakten tot minder dan 40 dollar per vat 78) en als deze trend zich doorzet, is het
mogelijk dat door de lage prijzen de vraag naar aardgas in de toekomst hoger zal zijn dan in
de meeste van de onderzochte scenario’s. Wij merken echter op dat het “Low price”-scenario
dat “lage” prijzen betekent voor aardolie en aardgas 79 het grootste verbruik van aardgas
aankondigt in 2025 (grafiek 22).
Zoals toegelicht in de hoofdstukken 3.1 en 3.3, is het niet relevant het toekomstige aanbod
van aardgas voor elk afzonderlijk invoerend land te evalueren. Het aanbod zal immers afhangen van de ontwikkeling in de buurlanden. Zoals eveneens aangehaald in hoofdstuk 3.3. is
het aanbod van aardgas op Europees niveau uiterst onzeker en zal het onder meer sterk afhangen van de beschikbaarheid van Russisch gas en van de mogelijke invoer van lng (grafiek
43).
Door het groot aantal interconnecties met de verschillende markten loopt België echter minder risico op bevoorradingsonderbrekingen dan andere Europese landen en zouden de aardgasmoleculen in ons land steeds beschikbaar moeten zijn. De wet van vraag en aanbod op
78

https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=rbrte&f=m.

Hypothese van half 2014: aardolieprijs van meer dan 100 dollar per vat in 2015 en een niveau dat
constant blijft de volgende jaren.
79

107

Europees niveau zou er echter kunnen toe leiden dat de aardgasprijs stijgt als het aanbod
onvoldoende wordt om aan de vraag te kunnen voldoen.

3.5.2. Evaluatie van de afstemming van piekvraag en aanbod van aardgascapaciteit
In hoofdstuk 3.2. is toegelicht dat volgens de conservatieve prognoses voor de piekvraag, de
bestaande capaciteit van het Belgische net moet volstaan voor een maximale piekvraag bij 11°C equivalent. In deze analyse werd uitgegaan van een betrekkelijk gering aantal nieuwe
aardgascentrales voor de komende jaren (reden: sinds eind 2010 zijn er bij de Algemene Directie Energie van de FOD Economie geen nieuwe aanvragen voor federale productievergunningen ingediend en de prognoses zijn op een analyse van de huidige markt gebaseerd).
Volgens de analyses van het FPB (cf. hoofdstuk 3.1.), waarbij rekening wordt gehouden met
de Belgische wetgeving op de kernuitstap in 2025, zou het echter nodig zijn de capaciteit van
de aardgasgestookte elektriciteitscentrales tussen 2010 en 2025 te verhogen met 3 GW (grafiek 32 van hoofdstuk 3.1).
Volgens interne berekeningen zou een moderne gas-stoomturbinecentrale van 400 MW ongeveer 90 k*m³/h verbruiken bij piekverbruik. De werking van acht centrales van 400 MW
(wat overeenstemt met 3,2 bijkomende GW) zou de piek dus doen stijgen met 720 k*m³/h.
Scenario 2a van hoofdstuk 3.2. (met de hypothese van een koudepiek van -11°C equivalent in
2025) biedt nog de mogelijkheid voor een uitvoer van 2.225 k*m³/h bovenop het binnenlandse
verbruik en een maximale uitvoer naar Luxemburg. Men kan dus stellen dat zelfs in de hypothese van 3 GW aan bijkomende centrales, het Belgische netwerk voor aardgas voldoende
performant zou zijn om het hoofd te bieden aan een binnenlands piekverbruik en aan de
grens-tot-grenstransporten naar Frankrijk en Luxemburg.
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4. Samenvatting en aanbevelingen
Aan het einde van deze studie is het passend:
•

te herinneren aan de belangrijkste resultaten die zij heeft opgeleverd;

•

de aandacht te vestigen op een aantal elementen die de bevoorradingszekerheid voor
aardgas in België in de toekomst zullen beïnvloeden.

4.1. Recente evolutie van het jaarlijkse aardgasverbruik in
België
4.1.1. Verdeling van het jaarlijkse verbruik voor een referentiejaar
Tabel 13 geeft een samenvatting van het jaarlijkse Belgische verbruik voor 2014 per sector,
met name de openbare distributie (TD), de industrie aangesloten op het transportnet (TI) en
de elektriciteitsproductie (TE), alsook per type aardgasnet (L-gas of H-gas). Voor de openbare
distributie is het verbruik genormaliseerd volgens een gegeven temperatuurprofiel op jaarbasis (bijlage).
Tabel 13. Jaarlijks aardgasverbruik van België per activiteitensector en per nettype, 2014
(in GWh/jaar).
L+H

H

L

TD

93.168

49.398

43.770

TD/Totaal

53,5 %

40,1 %

86,4 %

53,0 %

47,0 %

Netwerk/L+H
TI

41.162

34.260

6.902

TI/Totaal

23,7 %

27,8 %

13,6 %

83,2 %

16,8 %

Netwerk/L+H
TE

39.661

39.661

0

TE/Totaal

22,8 %

32,2 %

0%

100 %

0%

123.319

50.672

70,9 %

29,1 %

Netwerk/L+H
Totaal
Netwerk/L+H

173.991

Het totale jaarlijkse verbruik bedraagt bijna 175.000 GWh. Meer dan 70 % daarvan is verbruik
van H-gas.
Wanneer we de situatie per sector bekijken, zien we dat de openbare distributie (die de residentiële – en de tertiaire sector en de kleine industrie bevoorraadt) de voornaamste aardgasverbruiker is, omdat zij goed is voor meer dan 50 % van het jaarlijkse totale verbruik. We zien
tevens een bijna identieke verdeling over het L-net en het H-net. De industrie en de elektriciteitsproductie delen de resterende kleine helft onderling in bijna gelijke delen. Beide sectoren worden hoofdzakelijk bevoorraad via het H-net.
Wat de situatie per nettype betreft, zien we dat het verdelingsprofiel sterk verschilt van sector tot sector. Bij het H-gasnet vertegenwoordigt elke sector ongeveer een derde van het
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jaarlijkse totale verbruik. Bij het L-gasnet is de openbare distributie veruit de belangrijkste
verbruiker (86 %).

4.1.2. Evolutie van het jaarverbruik
De evolutie van het jaarverbruik van aardgas is onderzocht voor de periode 2005-2014.
Voor het bepalen van een globale tendens baseren wij ons op de belangrijkste tendensen per
sector die blijken uit de gegevens van tabel 14.
Tabel 14. Evolutie van het jaarverbruik van aardgas in België per sector en per nettype, 20052014
(in GWh/jaar).
TD
L+H
2005
...

...

L+H

H

90.577 47.481 43.096 50.424 40.770

9.654

52.462

50.289

...

...

...

...

92.874 48.361 44.513 47.751 39.616

8.135

54.489

53.200

...

...

...

...

2014

93.168 49.398 43.770 41.162 34.260

6.902

39.661

39.661

...

...

L

...

...

L+H

Total

L

...

H

TE
H

...

2008

TI

...

...

L

L+H

H

L

2.173 193.463 138.540 54.923
...
1.289 195.114 141.177 53.937
...
0 173.991 123.319 50.672

2005-2014

0,3 %

0,4 %

0,2 % -1,8 % -1,6 % -2,9 %

-2,4 %

-2,1 %

-10 %

-1,0 %

-1,1 % -0,8 %

2005-2008

0,6 %

0,5 %

0,8 % -1,3 % -0,7 % -3,9 %

1,0 %

1,4 %

-10 %

0,2 %

0,5 % -0,4 %

2008-2014

0,1 %

0,4 % -0,3 % -2,3 % -2,3 % -2,5 %

-4,5 %

-4,2 %

-17 %

-1,8 %

-2,1 % -1,0 %

De cijfers van de openbare distributie zijn opnieuw verkregen na normalisering van het verbruik volgens een gegeven temperatuurprofiel op jaarbasis.
Tijdens de periode 2005-2014 is het (genormaliseerde) jaarlijkse verbruik van de openbare
distributie licht gestegen. De gemiddelde groei in deze periode bedraagt 0,3 % per jaar. Deze
groei heeft niettemin sinds 2008 de neiging om te stabiliseren. We kunnen ook een lichte
overdracht zien tussen het L-gas- en het H-gasnet.
Deze stabilisatie, die opmerkelijk is gezien de stijging van het aantal aansluitingen 80 op het
aardgasdistributienet, kan als volgt worden verklaard: de verwachte stijging van het verbruik
wordt gecompenseerd door een rationeler energiegebruik ingevolge een veranderd gedragspatroon van de verbruikers in economisch moeilijke tijden en/of de effecten van energiebesparende maatregelen (zoals betere isolatie, efficiëntere toestellen, …).
Wat de industrie betreft vermindert het verbruik regelmatig sinds 2005 (gemiddeld -1,8 %
per jaar tussen 2005 en 2014). Deze tendens zet zich zowel op het H-gasnet als op het Lgasnet door. Deze daling is meer uitgesproken sinds de economische crisis van 2009.
Tijdens de periode 2005-2008 was het aardgasverbruik door de elektriciteitscentrales min of
meer stabiel. Na een grote groei in 2009 en 2010, daalt het sindsdien. De daling is sterker op
het L-gasnet aangezien er geen centrales meer aangesloten zijn op dit net. Het verbruik van
80

Gemiddelde groei van de aansluitingen: 2 %/jaar (Bron Synergrid).
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de elektriciteitscentrales is het meest onvoorspelbare omdat dit verbruik, onder andere, afhankelijk is van de activiteit van andere stroomproductie-eenheden (kerncentrales, windmolens, fotovoltaïsche zonnepanelen) en van de productie en het verbruik van elektriciteit in de
buurlanden.
Globaal gezien was het aardgasverbruik redelijk stabiel tot 2008 maar zien we nu een jaarlijks gemiddeld dalingspercentage (alle sectoren samen) van 1,8 % voor de periode 20082014.

4.1.3. Seizoensgebonden balanceringsbehoeften
Naar gelang de betrokken sector wordt het afnameprofiel in mindere of meerdere mate beinvloed door de buitentemperatuur. We stellen vast dat het verbruik in de industrie en de
elektriciteitsproductie in zwakke mate verband houdt met de buitentemperatuur. In de openbare distributie, waar aardgas hoofdzakelijk voor verwarming wordt aangewend, zien we
daarentegen grote seizoensgebonden schommelingen die het gebruik van bijzondere balanceringsinstrumenten vergen.
Zowel de tekorten van aardgas gedurende de winter als de overschotten gedurende de zomer vergen een portefeuillebeheer van de aardgasleveranciers en -bevrachters. Zij kunnen
gebruik maken van een aantal instrumenten voor het beheer van de seizoensgebonden
vraag, met name:
•

de flexibiliteit van de bevoorradingscontracten;

•

de aankoop en verkoop van aardgas op korte termijn;

•

swaptransacties tussen de Belgische en de grens-tot-grensvervoersmarkt;

•

de aardgasopslag in België (Loenhout voor H-gas) of elders.

De verhouding tussen het aardgasverbruik gedurende de piek- en de dalmaand bedraagt 2,4.
Op het L-gasnet is de verhouding tussen het verbruik tijdens de piekmaand en de dalmaand
het grootst, namelijk 4,7.
De gemiddelde seizoensgebonden balanceringsbehoeften voor de periode 2009-2014 bedragen ongeveer 26.000 GWh; dit is 14 % van het jaarlijkse verbruik (187.000 GWh).Van deze
26.000 GWh is meer dan 23.000 GWh bestemd voor de sector van de openbare distributie, of
ongeveer 90 %.

4.1.4. Vooruitzichten over de evolutie van de vraag naar aardgas in België tot 2030
Om de evolutie van de vraag naar aardgas tot 2030 te evalueren, werden verscheidene scenario’s geanalyseerd op basis van recente studies. Het kader van die analyse staat beschreven
in hoofdstuk 3.1. Daaruit blijken volgende sectorale vooruitzichten.
In de meeste scenario’s daalt het aardgasverbruik voor de industrie 81 (ongeacht het net
waarop men is aangesloten) tussen 2010 en 2030 met 11 à 21 %, afhankelijk van het scenario.

81

Behalve niet-energetisch verbruik
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Het enige scenario dat, zij het een lichte, groei in het aardgasverbruik voor de industrie (+2 %)
vertoont is het scenario “Low prices” (lage aardolie- en gasprijzen 82).
Op dezelfde manier daalt het aardgasverbruik bij de residentiële sector in de meeste scenario’s: van 4 tot 17 % tussen 2010 en 2030. Deze ontwikkeling is voornamelijk te wijten aan de
doelstellingen voor de hernieuwbare energiebronnen en de uitstoot van broeikasgassen in de
non ETS die, onder andere, de ontwikkeling van condensatieketels op aardgas en een betere
isolatie van gebouwen stimuleren. In geval van lage aardolie- en gasprijzen (scenario “Low
prices”), zal het aardgasverbruik integendeel groeien met 2 % tussen 2010 en 2030.
Het aardgasverbruik in de tertiaire sector, vanaf heden tot 2030, varieert zeer sterk van het
ene scenario tot het andere. De scenario’s “REF”, “Low GDP” en “High Prices” vertonen een
daling van het jaarlijkse aardgasverbruik in de tertiaire sector, gaande van 2 tot 14 % ten opzichte van 2010. Aan de andere kant vertonen scenario’s “High GDP” en “Low Prices” een
groei van 3 tot 14 % tussen 2010 en 2030.
Wat het scenario ook moge wezen: het aardgasverbruik in de elektriciteitssector stijgt vanaf
2020 (met 12 tot 30 % tussen 2020 en 2030 afhankelijk van het scenario, voornamelijk door de
sluiting van de Belgische kerncentrales in 2025) na sterk te zijn gedaald tussen 2010 en 2020
(van 19 tot 25 % volgens het scenario). In 2030 is de behoefte aan aardgas voor elektriciteitsproductie in bepaalde scenario's slechts weinig groter dan de behoefte in 2010 en zelfs kleiner in de andere scenario's. Deze evolutie steekt af tegen de bijna verdubbeling van de capaciteit van elektriciteitsproductie op basis van aardgas in de periode 2010-2030. De impact in
termen van capaciteit komt met name door de groeiende behoefte aan flexibiliteit door het
hoge aandeel van variabele hernieuwbare energiebronnen in de elektriciteitsproductiemix.
Wat de totale vraag naar aardgas betreft, besluit de analyse tot een daling van het verbruik
tussen 2010 en 2020 tussen 6 en 10 %, behalve voor het scenario “Low prices” waar de totale
vraag groeit met 1 %. Na 2020 stijgt onze behoefte aan aardgas in alle scenario’s maar tegen
een verschillend ritme. In 2030 vergroot het verschil in verbruik tussen de scenario’s opmerkelijk; het verschil kan tot bijna 38 TWh gaan, hetzij ongeveer 20 % van de aardgasinvoer in
2010.
De vooruitzichten voor het totale jaarlijkse aardgasverbruik volstaan niet om de graad van
bevoorradingszekerheid voor aardgas tegen 2030 in zijn geheel te kunnen evalueren. Hiervoor moet men de piekvraag analyseren.

4.1.5. Vooruitzichten over de evolutie van de piekvraag
De vooruitzichten voor de evolutie van de piekvraag zijn de vooruitzichten voor de sectoren
die rechtstreeks op het aardgasvervoersnet zijn aangesloten.
Voor de openbare distributie, zonder de conversie L/H, wordt geschat dat de uurgemiddelde
piekvraag tijdens de winter 2024/25 voor H-gas en voor L-gas respectievelijk ongeveer 1.938
k*m³(n)/u en 2.230 k*m³(n)/u zal bedragen.

Aangenomen uitgangspunt midden 2014: lage olieprijzen gelijk aan 100 dollar per vat in 2015 en met
een constant niveau de volgende jaren
82
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Wat de elektriciteitsproductie en het verbruik van de grote industrieën die rechtstreeks verbonden zijn met het H-gas vervoersnet betreft, is de evolutie van de uurgemiddelde piekvraag gebaseerd op de door de transportnetbeheerder gekende projecten met grote kans op
realisatie. Die kennis bestrijkt een periode van vijf jaar, d.w.z. tot de winter van 2019/2020.
Voor de periode daarna is de informatie waarover de transportnetbeheerder beschikt ontoereikend om op betrouwbare wijze de evolutie van de uurgemiddelde piekvraag te kunnen inschatten. Daarom werd de uurgemiddelde piekvraag voor de winter van 2019/20 en de daarop volgende winters constant gehouden. Men raamt dat op het H-gasnet, de uurgemiddelde
piekvraag voor de industrie en de elektriciteitsproductie respectievelijk 986 k*m³(n)/u en 939
k*m³(n)/u zullen zijn tijdens de winter 2024/2025.

4.1.6. Vooruitzichten over het capaciteitsaanbod
Het Belgische L-gasnet wordt gevoed door het Nederlandse transportnet. Voor de productie
van het Groningenveld wordt voorzien dat ze de komende jaren in constante en significante
dalende lijn zal zijn. Gelet op de intensivering van de seismische activiteit in de regio Groningen sinds 2013, heeft de Nederlandse regering besloten om de totale productie van dit veld te
beperken tot 42,5 miljard m³(n)/jaar in 2014 en 30 miljard m³(n)/jaar in 2015. Einde 2015 was
een nieuw bovengrens van 27 miljard m³(n)/jaar beslist voor 2016. Geen enkele levering van
L-gas is nog verzekerd na 2030.
Aangezien de conversie van H-gas in L-gas kostelijk en energieverslindend is en grote hoeveelheden stikstof (N²) van betrekkelijk goede kwaliteit vereist, is de AD Energie van oordeel
dat de conversie van het L-gasnet in H-gasnet de enige leefbare oplossing is op lange termijn.
Voor het H-gas werden verscheidene versterkingen van de entry- en exit capaciteiten doorgevoerd in de voorbije jaren. De laatste versterking (oktober 2015) heeft zo de lng-terminal
van Duinkerke met België verbonden via Alveringem. Aangezien het net een bepaald niveau
van maturiteit bereikt heeft, is er geen enkele nieuwe versterking voorzien in de volgende
jaren.

4.2. Enkele bepalende elementen voor de toekomstige
bevoorradingszekerheid voor aardgas in België
De evaluatie van de bevoorradingszekerheid van de aardgasvoorziening op de korte termijn
(tot 2020) duidt op een niet-problematische situatie. Op het einde van deze studie, doet de AD
Energie hieronder niettemin enkele aanbevelingen aan de politieke wereld met het oog op
het waarborgen van de bevoorradingszekerheid van de aardgasvoorziening op ieder moment,
ook in de toekomst. De beslissing om deze aanbevelingen uit te voeren en de daadwerkelijke
uitvoering ervan behoren niet noodzakelijk tot haar bevoegdheid.

4.2.1. Flexibiliteit en liquiditeit van de Belgische aardgasmarkt
De flexibiliteit en de liquiditeit van de Belgische markt voor aardgas zijn positief geëvolueerd
in de afgelopen jaren met de uitvoering van het entry/exit-model en van het BeLux project (de
integratie van de gasmarkten van België en Luxemburg).

113

Aanbeveling
Om de aardgasbevoorradingszekerheid in Europa nog verder te vergroten, evenals de
concurrentiekansen en de liquiditeit, adviseert de AD Energie de concretisering van het
project "Reverse flow" (project van gemeenschappelijk belang). Dit project zal Noordwest-Europa immers toelaten om te genieten van het Azerbeidjaanse gas en van de andere bronnen van gas die aankomen in Italië, door de koppeling van de grote gasmarkten
van Italië, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk.

4.2.2. Specifiek geval van het L-gas
In het kader van de geleidelijke vermindering van de productie van L-gas in Nederland en in
het licht van de niet-economische en niet-ecologische aard van een Belgische productie van
L-gas op basis van H-gas, geniet het de voorkeur om de L-gas gebruik naar H-gas gebruik te
verplaatsen. De omzetting van de L-gasnetten naar H-gas moet dus worden voorbereid om
de beschikbaarheid van aardgas voor alle gebruikers te waarborgen.
Nederland heeft de definitieve stopzetting van de export van L-gas naar België en Frankrijk
aangekondigd voor uiterlijk 2030. Dit impliceert de omvangrijke conversie van ongeveer 1,5
miljoen aansluitingen in België in minder dan 15 jaar (van 38.000 in 2017 122.000 in 2029 met
pieken tot meer dan 200.000 in 2021 en 2022 op basis van de actuele indicatieve planning).
Aanbeveling
De AD Energie adviseert het opstellen van de planning, de methodologie en de wijze van
financiering van de conversie van L-gas naar H-gas vanaf 2016 en dit door een nauw
overleg tussen de gewestelijke overheden (die verantwoordelijk zijn voor het distributienetwerk) en de diverse netbeheerders. Het doel bestaat erin om het conversieproces zo
snel als mogelijk op te starten.
De fysieke exitcapaciteiten aan de Nederlandse zijde van de grens spelen overigens een cruciale rol bij de veiligheid van de bevoorrading in L-gas (zie hoofdstuk 3.2.2.1.).
Aanbeveling
De AD Energie adviseert om continu een duidelijk zicht op de ontwikkeling van de fysieke
uitgangscapaciteiten van het Nederlandse netwerk te hebben om ze te laten samenvallen
met de ingangscapaciteiten aan de Belgische zijde, die gedimensioneerd zijn op basis van
de verwachte behoeften van de Belgische en Franse L-gasmarkten.
De volledige vervanging van het L-gas door H-gas zal ook belangrijke gevolgen hebben in
termen van moleculen op de Belgische gasmarkt, zoals bijvoorbeeld de niet-verlenging van
langlopende bevoorradingscontracten voor L-gas na 2028-2030. Nieuwe bevoorradingsbronnen moeten daarom worden onderzocht.
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Aanbeveling
Om de bronnen van de aardgasbevoorrading van België te diversifiëren, adviseert de AD
Energie de voortzetting van de werkzaamheden voor onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot de injectie van biogas in het aardgasnet en het gebruik van de technologie
“power-to-gas”. De voortzetting van deze werkzaamheden past bovendien ook meer globaal, in de implementatie van de energietransitie.

4.2.3. Toekomstige plaats van aardgas in de energiemix
Gezien het aantal onzekerheden in de Belgische elektriciteitssector (progressie van hernieuwbare energie in de energiemix en van de energie-efficiëntie, niveau van de behoeften
van het elektrische systeem in termen van flexibiliteit, rendabiliteit van elektrische productieeenheden op aardgas, stabiliteit van de reglementaire en regulerende kaders, invoerniveaus
van elektriciteit met de versterking van interconnecties, enz.), is het moeilijk om met zekerheid vast te stellen of en hoeveel productiecapaciteit op basis van aardgas te zijner tijd beschikbaar zal zijn. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de planning van de ontwikkeling van het
aardgastransportnetwerk.
Een langetermijnvisie van de evolutie van het energiesysteem is daarom noodzakelijk, met
inbegrip van met name een duidelijke indicatie van het niveau van de vraag naar aardgas voor
de elektriciteitsproductie.
Aanbeveling
De AD Energie adviseert om een energievisie op te stellen die het verzekeren van een veilige, betaalbare en duurzame bevoorrading voor een periode van ten minste 20-25 jaar
beoogt. Deze visie zou vanaf 2016 moeten worden omgezet in een energiepact. Zonder af
te wijken van de richtlijnen over mededinging van de Europese Commissie, zou er onder
andere een steunmechanisme in kunnen worden voorzien om investeringen te steunen in
middelen die flexibiliteit bieden, zonder discriminatie van de bestaande middelen.
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Bijlage. Graaddagen en equivalente graaddagen
Meer uitleg over de graaddagen vindt u op de site http://www.synergrid.be.
Voor een bepaalde dag zijn de graaddagen gelijk aan het verschil tussen 16,5°C en de gemiddelde dagtemperatuur gemeten door het KMI te Ukkel.
Bijvoorbeeld indien de gemiddelde temperatuur van een dag -2 °C was, is het aantal graaddagen voor die dag 18,5°C (GD = 16,5 – (-2)). Indien de gemiddelde dagtemperatuur groter is
dan 16,5°C wordt de waarde 0 aangenomen.
In deze studie worden de "equivalente graaddagen" (GDeq), zoals gedefinieerd voor
Synergrid, gebruikt als referentie voor de reële behoeften aan aardgas voor verarming. We
houden dus rekening met de warmtebuffer van de gebouwen via de registratie van de behoeften aan verwarming tijdens de twee voorgaande dagen.
Twee berekeningsvoorbeelden:
Dag 1: gemiddelde dagtemperatuur van 18 °C
Dag 2: gemiddelde dagtemperatuur van 14 °C
Dag 3: gemiddelde dagtemperatuur van 12 °C
dus
GD (dag 1) = 0
GD (dag 2) = 2,5
GD (dag 3) = 4,5
GDeq (dag 3) = 3,45

Dag 1: gemiddelde dagtemperatuur van -2 °C
Dag 2: gemiddelde dagtemperatuur van +3 °C
Dag 3: gemiddelde dagtemperatuur van -4 °C
dus
GD (dag 1) = 18,5
GD (dag 2) = 13,5
GD (dag 3) = 20,5
GDeq (dag 3) = 18,2

In de studie wordt de vraag naar aardgas geschat voor de verwarming op de distributienetten
gecorrigeerd voor de temperatuur.
Voor de correctie van het jaar- en maandverbruik volgens een "normaal temperatuurprofiel"
(t° norm.), worden de gemiddelde equivalente graaddagen genomen over de periode 19812010. Het gemiddelde aantal GDeq op jaarbasis gedurende deze 30 jaar bedraagt 2.363 GDeq.
Voor de correctie van het jaar- en maandverbruik volgens een "extreem temperatuurprofiel"
(t° extreem), worden de equivalente graaddagen genomen voor de periode 1962-1963, gekenmerkt door een extreem koude winter. De jaarlijkse GDeq voor het extreme temperatuurprofiel bedraagt 3.040 GDeq. De verwarmingsbehoeften voor dit temperatuurprofiel zijn
bijgevolg hoger dan 26 % op het gemiddelde profiel tijdens de periode van 1981-2010.
Beide temperatuurprofielen worden in tabel 15 voorgesteld.
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Tabel 15. Normaal temperatuurprofiel en extreme temperatuurprofiel
(in GDeq).
GDeq
(t° norm.)

GDeq
(t° extreem)

J

410

648

F

363

520

M

304

329

A

204

208

M

104

161

J

44

32

J

13

13

A

14

47

S

61

68

O

166

175

N

289

349

D

391

490

2.363

3.040

Totaal
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LIJST VAN AFKORTINGEN
bbp

Bruto binnenlands product

BRUGEL

Brussel Gas Elektriciteit (de Brusselse Reguleringscommissie voor Energie)

CBW

Calorische bovenwaarde

CO2

Koolstofdioxide

COW

Calorische onderwaarde

CREG

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het
Gas

CWaPE

Commission wallonne pour l’énergie (de Waalse Reguleringscommissie voor Energie)

DGENER

Directorate-General for Energy (Algemeene directie voor
Energie van EU)

DNB

Distributienetbeheerder

ENTSOE

European Network of Transmission System Operators for
Electricity

ENTSOG

European Network of Transmission System Operators for
Gas

ETS

Emission Trading System

EU

Europese Unie

FPB

Federaal Planbureau

GD

Graaddag

GDeq

Equivalente graaddag

GDP

Zie bbp

GT

Gas Turbine

GW

Giga (miljard, 109) watt

HEB

Hernieuwbare energiebronnen

IEA

Internationaal Energieagenschap

k*m³(n)/h

kilo (mille, 10³) normaal kubieke meter per uur

lng

liquified natural gas, vloeibaar aardgas

Mtoe

Mega (miljoen, 106) ton olie-equivalent

NBB

Nationale Bank van België

PSE

Prospectieve studie elektriciteit

PSG

Prospectieve studie aardgas
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REF

Referentiescenario

STEG

Stoom-en gas(centrale)

TCog

Aardgasverbruik van de WKK

TD

Aardgasverbruik van de sector van de openbare distributie

TE

Aardgasverbruik van de sector van de elektriciteitsproductie die direct op het vervoersnet is aangesloten

TI

Aardgasverbruik van de sector van de industrie die direct
op het vervoersnet is aangesloten

Tm³

Tera (biljoen, 1012) kubieke meter

TNB

Transmissienetbeheerder

TSO

Zie TNB

TWh

Terawattuur

TYNDP

Union-wide Ten Year Network Development Plan

VREG

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
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GLOSSARIUM
Bevrachter

Elke natuurlijke of rechtspersoon die een overbrengingscontract met Fluxys heeft gesloten.

Biogas

Resultaat van de anaërobe gisting (bij afwezigheid van zuurstof) van organisch afval (huishoudafval, slib van de zuiveringstations, afvalwater uit de landbouw en uit de voedingsmiddelenindustrie, enz.). Het bevat onder meer methaan
(50 %), net zoals aardgas. Het kan omgezet worden in elektriciteit of warmte.

CBW

Hoeveelheid warmte die vrijkomt bij volledige verbranding
van 1 m³ (n) gas onder een standaard atmosferische druk van
1,01325 bar, wanneer het water in de verbrandingsproducten
naar vloeibare toestand teruggebracht wordt. Ze wordt uitgedrukt in kWh/m(n)³.

Congestie

Elke situatie waar de vraag naar vaste capaciteit de beschikbare capaciteit overtreft.

Conventioneel gas

Meest geëxploiteerde vorm van aardgas, waarvan de ontstaanswijze gelijkaardig is aan die van aardolie. Het is vooral
dat soort aardgas waarmee de internationale markt en de
vervoersnetten hiervan via gasleidingen en lng-tankers worden bevoorraad.

COW

Hoeveelheid warmte die vrijkomt bij volledige verbranding
van 1 m³ (n) gas onder een standaard atmosferische druk van
1,01325 bar, wanneer het water in de verbrandingsproducten
in damptoestand blijft. Ze wordt uitgedrukt in kWh/m(n)³.

Eurostat

Algemene directie van de Europese Commissie die instaat
voor het verzamelen van statistische gegevens op EU-vlak
(officiële benaming: Bureau voor de Statistiek van de Europese Unie).

Interconnectie

Transmissieleiding die een grens tussen lidstaten overschrijdt of overspant met uitsluitend als bedoeling de nationale transmissiesystemen van die lidstaten onderling te koppelen (Europese Richtlijn 2003/55/EG, art. 2.17)

Linepack

Gasbuffer in het net tussen de extreem hoge en extreem lage
druksituatie.

Lng-terminal

Installatie bestemd voor het lossen en laden van schepen
met vloeibaar aardgas (liquefied natural gas of lng).

Netevenwicht

Het evenwicht dat per balanceringsperiode op een vervoersnet bereikt wordt doordat de hoeveelheid aardgas die de netgebruikers in het vervoersnet injecteren gelijk is aan de hoeveelheid aardgas die ze ervan afnemen (koninklijk besluit van
23 december 2010 betreffende de gedragscode inzake toe-
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gang tot de vervoersnetten voor aardgas).
Niet-conventioneel gas

Aardgas dat zich bevindt in weinig doorlaatbaar gesteente dat
moeilijk te ontginnen is. Voor de ontginning ervan moet gebruik worden gemaakt van dure specifieke methoden (horizontale boringen en het openbreken van het gesteente door
het aandrijven onder hoge druk van een mengsel van water,
zand en chemische producten).
Er bestaan verscheidene soorten non-conventionele gassen,
onder meer leisteengas, geologische voorvader van het conventionele gas dat ontstaat in fijnkorrelig gesteente zoals
leem en steenkoolgas (of mijngas), methaandampen die vervat zijn in steenkoolerts.

Piekvraag

De piekvraag stemt overeen met de vraag per uur tijdens een
dag met een piekverbruik

Synergrid

Federatie van de netbeheerders van elektriciteit en van aardgas in België.

Trading

Aan- en verkooptransactie met het oog op winst op korte
termijn.

Upstream

Term die gewoonlijk wordt gebruikt om te verwijzen naar de
sector die verantwoordelijk is voor het ondergronds of onderzees exploreren van aardolie of aardgas en het boren van exploratie- en exploitatieputten.

Waarschijnlijkheid

Waarschijnlijkheid dat er zich een risico voordoet.

Zorgen voor de integriteit Het netevenwicht waarborgen en toezien op de goede functivan het net
onering ervan d.m.v. verschillende commerciële en technische regels.
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