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Executive summary NL/FR
Samenvatting
Deze studie komt tegemoet aan de opdracht van de Ministerraad van 23 december 2021, omtrent
het in kaart brengen van de beschikbare aardgasbronnen en aanvoerroutes op korte, middellange
en lange termijn en hun mogelijke invloed op de gasprijs. Naar aanleiding van de RussischOekraïense crisis eind februari 2022 werd gevraagd om deze studie aan te vullen met de een meer
algemene analyse over de Belgische energiemix.
Deze
studie
werd
gerealiseerd
met
de
technische
ondersteuning
van
de
aardgasvervoersnetbeheerder Fluxys Belgium en verwijst naar een nota van de CREG die eveneens
gerealiseerd werd op verzoek van de minister van energie.
In het eerste deel (deel A) beschrijft de studie het potentieel van de mondiale aardgasreserves en
de beschikbaarheid ervan voor Europa en België in de komende jaren (de bronnen). De door de
beschikbare infrastructuur geboden capaciteit wordt in detail toegelicht (de aanvoerroutes) alsook
de werking van de aardgasmarkt. De analyse van voor vermelde elementen (de bronnen, de routes
en de marktwerking) maakt het mogelijk om enerzijds het niveau van de Belgische
aardgasbevoorradingszekerheid te bepalen alsook de middelen te identificeren om deze op te
volgen. .België beschikt over onmiskenbare troeven die een grote diversificatie van zijn
aardgasbevoorrading mogelijk maken: een gasnet dat in staat is twee keer zoveel gas naar de
buurlanden te transporteren als er binnenlands wordt verbruikt; gevarieerde bevoorradingsbronnen
van betrouwbare partners; toegang tot leveringen van vloeibaar aardgas (LNG) uit de hele wereld;
de actieve aanwezigheid van talrijke leveranciers op zijn markt; en tenslotte, een ondergrondse
opslag die weliswaar klein is, maar flexibel en op basis van marktsignalen wordt beheerd.
De aankoopstrategie voor gas is echter de verantwoordelijkheid van de marktdeelnemers. De
overheid heeft geen directe controle over de bevoorradingsbronnen. In de geliberaliseerde markt
worden de aankoopportefeuilles immers beheerd door marktdeelnemers (vaak op Europees niveau)
die vrij beslissen waar en hoe zij hun gas aankopen. Zo ligt het initiatief voor de noodzakelijke
investeringen (op lange termijn & op mondiaal niveau) eveneens bij de marktdeelnemers.
Het is dan ook van essentieel belang om enerzijds de aardgasbevoorrading op de voet te volgen en
anderzijds over een beleid inzake crisisbeheer en adequate procedures te beschikken voor het geval
zich een crisissituatie voordoet.
Het tweede deel van de studie (deel B) verruimt de blik tot de energiemix van België. Enerzijds door
in te gaan op de diverse energieproducten/vectoren en hun bronnen, en anderzijds door onze
afhankelijkheid van het buitenland te duiden. Er wordt een beeld geschetst van de gevolgen van de
oorlog in Oekraïne voor de Belgische energiesector, maar het is duidelijk dat dit beeld onderhevig is
aan voortdurende verandering.
België is zeer sterk afhankelijk van de invoer van fossiele brandstoffen om aan de binnenlandse
energiebehoeften te voldoen. In 2020 bedroeg de energieafhankelijkheid 78,1% van het bruto
binnenlands verbruik. België is het 5de meest afhankelijke EU-land voor zijn energiebehoeften (na
Malta, Cyprus, Luxemburg en Griekenland) en staat op de 11de plaats van de EU-landen die
afhankelijk zijn van Rusland voor zijn energiebehoeften. De diversificatie van importlanden en
strategische voorraden zijn de belangrijkste middelen om de bevoorradingszekerheid te garanderen.
Bovendien
beschikt
België
over
de
meest
geïinterconnecteerde
gaselectriciteitstransmissienetwerken in Europa.
Ten slotte worden concrete aanbevelingen gedaan om de bevoorradingszekerheid in België voor de
verschillende vectoren te verbeteren, de afhankelijkheid te verminderen en de effecten op de
energieprijzen te beperken. Een reeks maatregelen, naar het voorbeeld van de recente mededeling
"REPowerEU", kan evenwel enkel op Europese schaal worden overwogen. Bijvoorbeeld: een
herziening van de marktregels om leveranciers aan te moedigen vaste contracten te sluiten, of
langetermijncontracten te sluiten tegen meer regelmatige prijzen (al dan niet met toepassing van het
“single buyer” principe). De invoering van verplichte maatregelen voor de opslag van gas op
nationaal (Loenhout) en/of internationaal niveau (opslag in andere lidstaten) vóór de volgende
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winter lijkt haalbaar. Maatregelen op Europees niveau zijn ook zinvol met betrekking tot de prijzen,
zoals de tijdelijke invoering van een prijsbevriezing voor energieproducten.
Op nationaal niveau is de continuïteit van de energievoorziening in België momenteel gewaarborgd.
Om voorbereid te zijn op een mogelijke druk op de fysieke stromen of op de markten voor
energiedragers, kunnen de volgende aanbevelingen overwogen worden :
Wat betreft aardgas:
•
•
•

Optimaal gebruik maken van de LNG-terminals van Zeebrugge en Duinkerke, met name om
het vullen van de opslagfaciliteiten in Oost-Europa te faciliteren.
Bestuderen van het belang en de mogelijkheden om het aardgastransportnet te verbeteren,
de capaciteit te vergroten (met name wat LNG betreft) en op termijn een deel ervan te
converteren voor transport van andere energiedragers.
De meeste adequate optie kiezen om te zorgen voor een maximale vulling van de
opslagplaats in Loenhout vóór de volgende winter.

Wat betreft aardolieproducten:
•
•
•
•

De prijzen op korte termijn matigen door in te spelen op de programma-overeenkomst en
het cliquet systeem.
De opdracht van APETRA inzake het beheer van strategische voorraden laten evolueren
om energiediversificatie en een beter beheer van een bevoorradingscrisis mogelijk te
maken.
Zorgen voor frequente rapportering over de commerciële stromen op het niveau van de
oliedepots.
Voltooiing van de omzetting van de RED II-richtlijn betreffende het register van eenheden
van hernieuwbare energie in de vervoersector.

Voor elektriciteit:
•
•
•
•

Versnelde uitvoering van de verhoging van de offshore windcapaciteit met het eerste
energie-eiland en de uitbreiding van de Prinses Elisabeth zone tot 3,5 GW.
De projecten Ventilus en Boucle du Hainaut zo spoedig mogelijk voltooien om de geplande
uitbreiding van de offshore-windcapaciteit optimaal te benutten.
De projecten Nautilus en Triton zo spoedig mogelijk voltooien door de MOU’s met het VK
en Denemarken uit te voeren.
Ondersteuning van de uitvoering van het CRM, dat de invoering van opslagoplossingen en
de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen bevordert; aanpassing van de prekwalificatiedrempels zodat ook kleinere capaciteiten kunnen deelnemen.

Wat betreft energie-efficiëntie:
•
•
•

Intensivering van de door de Regie der Gebouwen begonnen renovatiewerkzaamheden.
Zorg voor een effectief budget om de belastingaftrek toe te kennen aan ontwikkelaars van
energie-efficiëntie-investeringen in offshore windparken.
De federale krachten op het gebied van communicatie en bewustmaking inzake
energiebesparing versterken.

Met betrekking tot innovatieve projecten:
•

•

Aanmoedigen van de deelname van Belgische bedrijven en operatoren aan innoverende
Europese (bv. IPCEI) en federale (FTE) projecten op het gebied van energie-infrastructuur,
de energiemarkt, offshore, en duurzame en koolstofvrije energieproductie zoals: groene
waterstof, CO2, SMR, power-to-x, flexibiliteit van het elektriciteitssysteem, …
Ondersteuning van de energietransitie, met name via de extra winsten van de
kernenergieproducenten.
De inspanningen van de Gewesten mee ondersteunen, met name in het kader van de
federale "Strategische Sectoren".

Bij de beschouwing van de evolutie van de energiemix wordt rekening gehouden met de situatie op
korte termijn, maar moet geplaatst worden in een breder en lange termijnkader., met onder meer
een vermindering van de broeikasgasemissies met 55% tegen 2030 en een duurzaam, koolstofvrij
energiesysteem tegen 2050.
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Vandaag de dag zijn energiedragers onderling afhankelijk, zowel wat hun prijzen als wat hun
vervangingsmogelijkheden betreft. Uiteindelijk is de energiemix van een land een afspiegeling van
zowel de marktontwikkelingen als de beleidskeuzes die op verschillende niveaus worden gemaakt.
Het is dus het resultaat van verschillende krachten die niet volledig controleerbaar zijn. Het
marktmodel moet ook ter discussie worden gesteld wanneer het disfunctioneel is, zoals de
afgelopen maanden het geval is geweest.
De huidige crisis toont de noodzaak aan om de energietransitie te versnellen en om af te stappen
van fossiele brandstoffen, niet alleen om de energieprijzen te doen dalen, maar ook om onze grote
energieafhankelijkheid te verminderen.
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Context van de studie
Vanuit geostrategisch oogpunt is het belangrijk dat de herkomst van de energie (met name gas) die
België moet importeren voldoende gediversifieerd is in termen van bronnen en routes.
Derhalve heeft de Minister van Energie in december 2021 haar administratie verzocht om een
studie (DEEL A) over de aardgasbronnen die op korte, middellange en lange termijn toegankelijk zijn
uit te werken, rekening houdend met de gekende internationale evoluties en hun potentiële invloed
op de prijs van de molecule 1. De Algemene Directie Energie heeft in samenwerking met Fluxys de
studie over de diversificatie van bronnen en routes voor de bevoorradingszekerheid van aardgas in
België uitgevoerd. In antwoord op dit verzoek heeft de CREG de nota Z)2351 van 25 februari 2022 2
getiteld “Nota over aardgasbevoorrading en aardgasafhankelijkheid van België” bezorgd. Deze nota
is aan de huidige studie gehecht en maakt er integraal deel van uit.
Naar aanleiding van de oorlog die op 24 februari 2022 in Oekraïne is uitgebroken, werd er een
aanvulling (DEEL B) aan deze studie toegevoegd om de impact van deze plotselinge geopolitieke
spanning op het geheel van de Belgische energiemix doorheen de energieonafhankelijkheid, de
bevoorradingszekerheid en de prijzen te integreren,

Nota (Z)2351 over aardgasbevoorrading en aardgasafhankelijkheid van België opgesteld met toepassing van
artikel 15/14, §2, 2°, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en
andere door middel van leidingen, 25 februari 2022.

2
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DEEL A- Bronnen en routes van aardgas
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1 Aardgas in België
De Belgische situatie qua bevoorradingszekerheid van aardgas wordt via de prospectieve studie
voor aardgas opgevolgd. De wet van 12 april 1965 met betrekking tot het transport per pijpleiding
van gasvormige en andere producten (gaswet) voorziet immers dat er elke vier jaar een studie wordt
uitgevoerd door de FOD Economie om o.a. voor een periode van tien jaar in te schatten hoe de
vraag en het aanbod van gas zullen evolueren op midden- en lange termijn, op welke bronnen voor
bevoorrading België kan rekenen en de minimumvereisten voor opslag van gas in het kader van de
bevoorradingszekerheid. De laatste editie van deze studie werd in maart 2021 opgeleverd door de
FOD Economie, in samenwerking met het Federaal Planbureau, de CREG en Fluxys (TSO).
Met de gegevens uit deze studie wordt achtereenvolgens de Belgische vraag naar aardgas, de
beschikbare Belgische infrastructuur (transport en opslag) en de rollen en verantwoordelijkheden
van de verschillende actoren op de Belgische aardgasmarkt beschreven.

1.1 De vraag naar aardgas in België
Actuele en toekomstige vraag naar aardgas
Aardgas neemt binnen het Belgische verbruik van energie een belangrijke rol in met een aandeel
van ca. 25 % finale energieconsumptie (2019) 3.
Het verbruik van aardgas vinden we in verschillende sectoren: in de industrie (ca. 50 TWh), in de
residentiële en tertiaire sector (ca. 90 TWh) en de elektriciteitssector (ca. 50 TWh) en in beperktere
mate in de transportsector (< 1 TWh). De totale vraag naar aardgas komt uit op ca. 190 TWh 4. De
cijfers voor het jaarlijks gebruik van aardgas verbergen echter de zomer/wintertrend die aanwezig
is in het gasverbruik. Sommige sectoren, zoals de industrie, kennen een relatief constante vraag naar
aardgas, maar andere sectoren zoals de residentiële sector (verwarming) zien een toename van de
vraag in de winter. Dit kenmerkt zich in piekverbruik van aardgas. Het dagverbruik bedraagt dan
twee keer het gemiddelde (!) dagverbruik. In 2019 bedroeg het hoogste dagverbruik 1 053 GWh.

Afbeelding 1 : Verdeling van het verbruik van aardgas per sector in 2019 (CREG)

Bron: FOD Economie – AD Energie: Prospectieve studie over de aardgasbevoorradingszekerheid tot 20302035 (2021)

3

Bron: CREG, CWAPE, Brugel, VREG : Rapport commun sur l’évolution des marchés de l’électricité et du gaz
naturel en Belgique (2020)
4
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Op lange termijn zijn er verschillende scenario’s mogelijk om de vraag naar gas te voorspellen 5, maar
voor 2030 zou de vraag naar gas minstens het huidige niveau evenaren. In het referentiescenario
gaat men uit van een stijging van 15 % tegen 2030 en een stijging van 20 % tegen 2040.
Alternatieve scenario’s lijken eerder te wijzen op een status quo ten opzichte van de actuele vraag.
In die scenario’s zijn er wel schommelingen tussen de verschillende sectoren (bijvoorbeeld meer
consumptie van aardgas in de energiesector, maar minder in de residentiële sector), maar deze
bewegingen effenen elkaar uit. Merk op dat alle scenario’s van het planbureau uitgaan van de
volledige uitfasering van Belgische kernenergie.
Tabel 1 : Evolutie van het gasverbruik in de verschillende sectoren in 2030 en 2040 (op jaarbasis) – referentiescenario
(Bron: Prospectieve studie aardgas 2030-2035 FOD Economie AD Energie (2019))

2030

2040

Industrie

43 TWh

39 TWh

Residentieel en tertiair

96TWh

99 TWh

2 TWh

4 TWh

85 TWh

96 TWh

Transport
Elektriciteitssector

Tabel 2 : Evolutie van het gasverbruik in de verschillende sectoren in 2030 en 2040 (op jaarbasis) – alternatieve
scenario’s (gemiddeld) (Bron: Prospectieve studie aardgas 2030-2035 FOD Economie AD Energie (2019))

2030

2040

Industrie

45 TWh

39 TWh

Residentieel en tertiair

68 TWh

64 TWh

4 TWh

7 TWh

69 TWh

72 TWh

Transport
Elektriciteitssector

Indien we specifiek kijken naar de prognoses voor de gasbehoefte voor het produceren van
elektriciteit voorziet het referentiescenario (dus met nucleaire uitstap) in 2030 een vraag van ca. 85
TWh. Een verlenging van de twee jongste kernreactoren zou een kleinere hoeveelheid aardgas
vereisen voor de elektriciteitssector. Er zou zo op jaarbasis ca. 28 TWh gas minder noodzakelijk
zijn 6. Met een verlenging van de kerncentrales is er dus slechts 57 TWh gas noodzakelijk, of nog, 7
TWh extra in vergelijking met de huidige gasbehoefte voor de elektriciteitssector.
Naast de cijfers van het planbureau heeft ook Elia een studie gepubliceerd 7 waarin de vervanging
van de nucleaire capaciteit wordt bekeken. In deze scenario’s wordt er voorzien dat er na 2026
(afhankelijk van CO2 prijszetting) ca. 23 tot 36 TWh elektriciteit geproduceerd wordt door middel
van gascentrales voor de periode van 2026 tot 2032. Omgerekend naar de nodige
energiehoeveelheid gas, betekent dit een volume van ca. 43 tot 67 TWh aan aardgas 8.

5 Scenario’s uit studie Planbureau:
https://www.plan.be/uploaded/documents/201805171245060.WP_1805_11575.pdf

De capaciteit van de twee jongste twee nucleaire reactoren (Doel 4 en Tihange 3) bedraagt samen 2.076MW.
Volgens cijfers van Elia (uit de Ad&Flex studie van 2021) moet er per jaar gemiddeld gerekend worden op 240
uur uit dienststelling. Dat betekent dat het jaarlijks aantal draaiuren uitkomt op 8.520u (24u*365d-240u), wat
voor een jaarlijkse productie zorgt van ca 17,7 TWh elektriciteit. Gelet op de beperktere efficiëntie (63% gemiddeld cijfer van efficiëntie op basis van de ingediende voorstellen bij de laatste CRM veiling) zou er om
hetzelfde vermogen elektriciteit te leveren ca. 28 TWh aan energie (uit gas) noodzakelijk zijn om dit vermogen
te vervangen.
6

7

Elia - Adequacy and Flexibility Study for Belgium 2022-2023 (2020)

8

Gerekend met een gemiddelde efficiëntie van 54% voor de gascentrales.
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Invullen van de gasbehoefte door de vrije markt
De FOD Economie beschikt via de prospectieve studie aardgas uiteraard enkel over cijfers over hoe
de actuele vraag ingevuld wordt (2019). Deze zijn afkomstig van de CREG. Deze cijfers hebben we
waar mogelijk aangevuld met nieuwe gegevens van de CREG 9 (2020).
De aardgasmarkt in België is een vrije, concurrentiële markt waarop een waaier aan leveranciers
actief zijn en die de vraag invullen. In 2020 waren er 41 ondernemingen met een
leveringsvergunning. De belangrijkste leveranciers actief op de Belgische aardgasmarkt waren Engie
Electrabel (40 %) en Luminus (15 %). In Vlaanderen waren er 30 leveranciers actief 10, in Wallonië
12 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn vandaag slechts 2 leveranciers meer actief.
Idealiter zorgen de leveranciers ervoor dat ze hun bevoorrading verzekeren met verschillende types
contracten (korte en lange termijn) en met producenten van aardgas uit verschillende regio’s.
Wanneer we de situatie van alle leveranciers samen nemen, is dat ook het geval (zie Afbeelding 2 –
gegevens van 2019). Er zijn twee types van contracten: contracten die rechtstreeks gesloten
worden met producenten van aardgas en contracten waar er engagementen worden aangegaan met
andere spelers.

Afbeelding 2 : Samenstelling van de gemiddelde bevoorradingsportefeuille van de leveranciers die in 2019 in België
actief waren (CREG)

Noch de CREG, noch de FOD Economie hebben echter zicht op de regio waar het aardgas dat
aangekocht wordt, effectief geproduceerd is. Wel kan men overzien hoe het aardgas naar België
getransporteerd wordt door monitoring van de toegangszones (interconnecties met buurlanden,
GNL-terminal) (maar gas dat bijvoorbeeld via de GNL terminal aankomt kan bij wijze van spreken
van één der welke productieregio (wereldwijd) komen.

9
Studie over de prijzen op de Belgische aardgasmarkt in 2020
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F2307NL.pdf
10

Gegevens VREG: Energieleveranciers | VREG

–

CREG

2021:
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Afbeelding 3 : Verdeling van de instroom van aardgas per ingangszone in 2019 (CREG)

1.2 Belgische aardgasinfrastructuur
Hoewel België zelf geen aardgas wint uit gasvelden, heeft het alsnog een uitgebreide
aardgasinfrastructuur. Deze dient voor het transport & distributie, opslag en de invoer van aardgas.

Transport van aardgas
Voor het transport van aardgas binnen België wordt er gebruik gemaakt van een
pijpleidingennetwerk beheerd door Fluxys Belgium. Dit netwerk is uitgestrekt over het hele
Belgische grondgebied (zie Afbeelding 4) en bestaat uit ca. 4 000 kilometer pijpleiding met een
maximale doorsnede van 1 200 mm. Het aardgas wordt getransporteerd aan gemiddelde tot hoge
druk (max. 84 bar). De meerderheid van deze leidingen worden gebruikt voor het transport van Hgas (hoogcalorisch). Het netwerk voor L-gas (laagcalorisch) is beperkter en loopt grofweg langs een
noord-zuid as van Nederland naar Frankrijk.
Het vervoersnet heeft in 2020 de levering van 190,65 TWh verzekerd, waarvan 46,79% (89,2) werd
geleverd aan de distributienetten, evenals 25,69% (zijnde 48,97 TWh) en 27,53% (zijnde 52,48 Twh)
aan respectievelijk de elektriciteitsnijverheid en -centrales die direct op het aardgasvervoersnet
aangesloten zijn door middel van leidingen.

Afbeelding 4: Belgisch transmissienet van aardgas (indicatief investeringsplan op 10 jaar, Fluxys Belgium & Fluxys LNG
– februari 2020)
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Het transportnetwerk is bovendien ook verbonden met al de ons omliggende landen, inclusief het
Verenigd Koninkrijk via 15 interconnectiepunten (Afbeelding 6). Zoals hoger gezegd, zorgt dit ervoor
dat België bevoorraad kan worden met aardgas vanuit verschillende landen.
Zoals hoger gezegd, zorgt dit ervoor dat België bevoorraad kan worden met aardgas vanuit
verschillende landen. Het zorgt er even goed voor dat België de draaischijf is voor aardgas in
Noordwest Europa. Zo kan er bijvoorbeeld H-gas vanuit Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk
naar Luxemburg en Duitsland vervoerd worden en L-gas vanuit Nederland naar Frankrijk. In de Tabel
3 wordt een overzicht gegeven van de capaciteit voor invoer en uitvoer per land (telkens met de
maximale technische fysieke capaciteit van de leiding). Ter info, Luxemburg wordt niet als
interconnectie meegerekend gezien België en Luxemburg als één gasmarkt worden beschouwd.
Tabel 3 : Dagelijkse invoer- en uitvoercapaciteiten van aardgas van de buurlanden van België (Fluxys)

Invoer (GWh/d)

Uitvoer (GWh/d)

Verenigd Koninkrijk

651,6

804,0

Noorwegen

488,4

Nvt

Nederland (H-gas)

801,6

428,4

Nederland (L-gas)

161,8

28,32

Frankrijk

271,2

678,0

Duitsland

480,0

542,4

2 854,6

2 481,1

Totaal

De totale importcapaciteit via aardgasleidingen is dus bijna drie keer zo groot als het piekverbruik
(2019) en volstaat dus om een dergelijk verbruik op te vangen. In praktijk zal er bij piekverbruik in
België (door weersomstandigheden), wellicht ook een hoog verbruik zijn bij onze buurlanden
waardoor deze maximale capaciteit voor sommigen niet beschikbaar zal zijn.

Distributie van aardgas
Het distributienet bestaat uit een middendruknet (5 en/of 15 bar) van ca. 15 700 km dat residentiële
klanten, kmo’s en industriële klanten op distributie voedt. Daarnaast zijn op dit net ook de
distributiekabines aangesloten die de aansluiting met het lagedruknet (0,1bar) verzekeren. Dit
lagedruknet beslaat ca. 59 000 km pijpleiding. Hierop is de meerderheid van de huishoudelijke
klanten aangesloten.
Het distributienet wordt gevoed door het transportnet en is daarom geconnecteerd met ca. 200
ontvangststations waar de gasstroom gemeten wordt en gereduceerd in druk. In de meeste gevallen
wordt het aardgas hier ook geodoriseerd.
In 2020 werd de jaarlijkse levering van aardgas aan de gewesten via de distributienetten als volgt
verdeeld: het Vlaams Gewest vertegenwoordigt 68,8 % (ofwel 61,34 Twh) van het totaal (ofwel
89,2 Twh) van het gas verdeeld in België, het Waals Gewest 21,05% (ofwel 18,78 Twh) en het
Brussels Gewest 10,18 % (ofwel 9,08 TWh).

Opslag van aardgas
België heeft slechts beperkte mogelijkheden voor de grootschalige opslag van aardgas. De aquifer
van Loenhout, beheerd door Fluxys Belgium, is het enige ondergrondse opslagreservoir. Deze
opslagplaats heeft een capaciteit van 9 013 GWh. De dagelijkse maximale emissiecapaciteit van de
opslag bedraagt 17 GWh/dag. Indien deze volledig gevuld zou zijn op basis van zijn
emissiecapaciteit, zouden er ongeveer 45 dagen nodig zijn om de opslag met 90% van zijn capaciteit
te legen. Op een dag met een gemiddeld verbruik (520 Gwh/dag) zou de opslag 33% van het
verbruik kunnen dekken. België kan zich dus niet via opslag van aardgas (op het Belgische
grondgebied) verzekeren van bevoorradingszekerheid en is dus steeds aangewezen op het invoeren
van gas om aan de vraag te voldoen.
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Invoer van aardgas
Naast de invoer van aardgas via het transportnetwerk (interconnecties), is de GNL-terminal te
Zeebrugge een belangrijke troef voor de Belgische import. Via deze faciliteit kan vloeibaar aardgas
(GNL) afgeladen worden van gastankers. Vervolgens wordt het GNL omgezet naar gasvormig
methaan (regasificatie). De maximale capaciteit voor regasificatie is 477 GWh per dag en 104 TWh
per jaar 11. Deze totale jaarlijkse energie komt overeen met een gemiddelde theoretische
hervergassing van 285 Gwh per dag. De huidige investeringen in de terminal van Zeebrugge (3
bijkomende Open Rack Vaporizer 12) zullen bijdragen tot het verhogen van de
hervergassingscapaciteit die ten laatste vanaf eind 2023 van 1.7 naar 2.6 mio m³(n) zal gaan.
Naast de invoer via de GNL terminal, is er uiteraard ook invoer mogelijk van aardgas via één van de
vijftien interconnectiepunten (zie hoger). België heeft zelf een marktplatform, ZTP (Zeebrugge
Trading Platform), maar de actieve leveranciers kunnen dus ook gas aan- en verkopen in het
buitenland via de andere nationale platformen TTF (Title Transfer Facility – Nederland), NBP
(National Balancing Point – Verenigd Koninkrijk), PEG (Point Echange de Gas – Frankrijk) en de
Duitse platform Trading Hub Europe (THE).

Afbeelding 5 : Illustratie van de handelsplaatsen voor aardgas betrekking hebbend op België (bron: Fluxys)

Ter herinnering: op 2 september 2019 werd een langetermijnleveringscontract voor LNG voor de
LNG-terminal van Zeebrugge getekend tussen Qatar Terminal Limited (QTL), dochteronderneming
van Qatar Petroleum, en Fluxys LNG, dochteronderneming van Fluxys Belgium. Via dit contract
heeft QTL tot 2044 ingetekend op slots voor het lossen in de LNG-terminal van Zeebrugge.

Bron: Fluxys - https://www.fluxys.com/nl/products-services/activities/lng/specifications-of-zeebruggeand-dunkirk
11

Open Rack Vaporizer est une installation dans un terminal GNL qui permet de regazéifier le GNL à l’aide de
la chaleur de l’eau de mer, ce qui contribue à réduire la consommation d’énergie et les émissions de CO2 et de
NOx .

12
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1.3 België als transithub
Het Belgische transportnet zoals hierboven beschreven speelt niet enkel een rol voor de
bevoorrading van de Belgische markt, maar is eveneens een belangrijke schakel voor de
gasbevoorrading van de buurlanden. Het transportnet vervoert in feite een groter volume gas voor
de buurlanden dan voor de eigen bevoorrading. In 2019 werd er in België 190 TWh aardgas
geconsumeerd, terwijl er tegelijkertijd 217 TWh werd getransporteerd naar de buurlanden.
Gemiddeld (periode 2015-2019) wordt er 240 TWh geëxporteerd, in hoofdzaak naar Frankrijk (65
tot 85 % van de totale export). Na Frankrijk wordt er voornamelijk gas geëxporteerd naar het
Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Afbeelding 6 : Het Europees gasnet in 2021 (uittreksel, ENTSOG, https://entsog.eu/sites/default/files/202111/ENTSOG_CAP_2021_A0_1189x841_FULL_066_FLAT.pdf)
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2 Diversificatie van bronnen en routes voor de
bevoorradingszekerheid van aardgas
2.1 Inleiding
Vooraleer de kwestie van de evolutie van de bronnen aan te vatten, is het nuttig om de werking van
het gassysteem in het algemeen goed te begrijpen alvorens vervolgens de werking van met name
de Europese markt te bestuderen. Hiervoor moet er rekening gehouden worden met twee
essentiële delen die het mogelijk maken dat de bevoorrading wordt gewaarborgd:
-

De aspecten “energiegrondstoffen”, wat hier wil zeggen de aardgasmoleculen (of
commodities in het Engels). Hiervoor moet bepaald worden waar de belangrijkste reserves
zich bevinden en welke de ermee verbonden productiemiddelen zijn om het mogelijk te
maken om deze moleculen op de markt te brengen.

-

De aspecten “infrastructuren”, namelijk het bestaan van een infrastructuur die aan de
behoeften is aangepast, die ervoor zorgt dat gasmoleculen van productielocaties naar
verbruikslocaties voldoende en te allen tijde worden getransporteerd.
Hiervoor dragen drie soorten infrastructuur bij aan deze doelstelling: de infrastructuur voor
vervoer door leidingen, de los- en laadinfrastructuur of de overlading van transportschepen
voor vloeibaar aardgas of LNG (Liquefied Natural Gas in het Engels) en tot slot de
bovengrondse of ondergrondse opslaginfrastructuur.

Een robuuste en flexibele vervoersinfrastructuur maakt het transport van moleculen geproduceerd
door de productielocaties via verschillende routes naar de mogelijke verschillende verbruikslocaties
mogelijk. Het is duidelijke dat deze infrastructuur op zich geen nut heeft als er geen moleculen zijn
om te transporteren. De infrastructuur staat dus ten dienste van de levering van gas.
Het is eveneens noodzakelijk om niet uit het oog te verliezen dat de markt voor aardgas een
wereldmarkt is. De belangrijkste actoren zijn de producenten, de leveranciers, de
scheepsbevrachters en de consumenten. De producenten en de leveranciers verzekeren de verkoop
van gasmolecules. De leveranciers zijn over het algemeen in meerdere landen actief. Hiervoor
hebben ze een portefeuille voor de voorziening van moleculen samengesteld die bestaat uit
langetermijncontracten met productielanden aangevuld met aankopen op korte (spot) of
middellange termijn op marktplaatsen. Deze bevoorradingsportefeuille moet gevormd worden om
de effectieve levering van hun klanten te garanderen. Een contract is dus niet verbonden met een
klantenkring in een bepaald land aangezien het aan de particuliere exploitant is om te bepalen welk
gebruik hij er in het kader van het in evenwicht brengen van zijn klantenportefeuille van zal maken.
Hieruit volgt dat het voor België moeilijk en zelfs onmogelijk blijkt te zijn om met zekerheid de
contractuele oorsprong van het gas verbruikt door de eindafnemer te bepalen. De overheden
hebben over het algemeen immers geen toegang tot informatie met betrekking tot deze contracten
die in handen zijn van particuliere bedrijven. Bovendien verlopen een groot deel van de aankoopen verkooptransacties op anonieme handelsplatformen die de oorsprong van het uitgewisselde gas
vertroebelen.
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2.2 Bevoorrading van aardgasmolecules op wereldvlak en

in Europa

Wereldvoorraad
Volgens het Amerikaanse Energy Information Administration (zie International Energy Statistics)
zouden de zogenaamde “bewezen” aardgasreserves wereldwijd begin 2021 205,1 bcm (miljard m³)
bedragen. Verschillende andere bronnen verspreiden eveneens informatie met betrekking tot de
wereldvoorraden. Deze kunnen op het vlak van cijfers en rangschikking verschillen. Daarentegen
vinden we in de top 3 over het algemeen Rusland, Iran en Qatar terug. De 7 andere landen die de
top 10 vormen zijn de Verenigde Staten, Turkmenistan, Saoedi-Arabië, China, De Verenigde
Arabische Emiraten, Nigeria en Venezuela.
Tabel 4 vermeldt deze landen en de schatting van de aardgasvoorraden.
Europa kan momenteel op twee manieren toegang hebben tot deze reserves zoals verduidelijkt in
de inleiding, ofwel via pijpleidingen, ofwel via vaartuigen (LNG).
Er zijn momenteel 6 productielanden buiten Europa die vanuit Europa toegankelijk zijn via
pijpleidingen: Rusland, Noorwegen, Algerije, Azerbeidzjan, Iran en Libië (op een blauwe achtergrond
in Tabel 4).
De andere gasvoorraden in verderaf gelegen landen zijn in principe eveneens toegankelijk voor de
Europese aardgasmarkt, op voorwaarde dat deze landen beschikken over de capaciteit om gas
vloeibaar te maken en over een terminal die het mogelijk maakt om lng-tankers te laden voor
transport per schip en uitvoer naar Europa. Ter informatie: in Tabel 4 hebben we de top 15 van
landen die op wereldvlak beschikken over de capaciteit om gas vloeibaar te maken geïdentificeerd
(zie kolom “ranking” en de groene achtergrond).
Het grootste deel van de aardgasreserves bevindt zich in het Midden-Oosten, voornamelijk in Iran,
Qatar, en Saoedi-Arabië die alleen al het totaal van 67 281 bcm bereiken, of ongeveer een derde
van de wereldvoorraad.
Er moet opgemerkt worden dat deze informatie een voortdurende herschatting nodig maken,
wetende dat nieuwe ontdekkingen in termen van vindplaatsen in de toekomst het totaal van de
beschikbare wereldvoorraad nog kunnen vergroten. De huidige situatie van prijsstijgingen in Europa
en Azië kan alleen maar een positieve impuls zijn voor gasexploratie over de hele wereld.
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Tabel 4 : Schatting van de aardgasreserves per land van de hele wereld (U.S. Energy Information Administration International Energy Statistics)
Total worldwide natural gas reserves (2021)
205.919 bcm
U.S. EIA (bcm) % of total Ranking
Ranking
Country
1 Russia *
47.798
23,21%
51
2 Iran *
33.980
16,50%
52
3 Qatar *
23.871
11,59%
53
4 United States *
13.167
6,39%
54
5 Turkmenistan
11.326
5,50%
55
6 Saudi Arabia
9.430
4,58%
56
7 China *
6.654
3,23%
57
8 United Arab Emirates
6.088
2,96%
58
9 Nigeria *
5.748
2,79%
59
10 Venezuela
5.663
2,75%
60
11 Algeria *
4.502
2,19%
61
12 Iraq
3.738
1,82%
62
13 Australia *
3.228
1,57%
63
14 Mozambique *
2.832
1,38%
64
15 Canada *
2.067
1,00%
65
16 Uzbekistan
1.841
0,89%
66
17 Kazakhstan *
1.840
0,89%
67
18 Egypt *
1.784
0,87%
68
19 Kuwait
1.784
0,87%
69
20 Azerbaijan *
1.699
0,83%
70
21 Norway *
1.557
0,76%
71
22 Libya
1.501
0,73%
72
23 Indonesia *
1.415
0,69%
73
24 India *
1.388
0,67%
74
25 Malaysia *
1.189
0,58%
75
26 Ukraine *
1.104
0,54%
76
27 Vietnam
708
0,34%
77
28 Oman
651
0,32%
78
29 Myanmar *
651
0,32%
79
30 Pakistan *
595
0,29%
80
31 Yemen *
481
0,23%
81
32 Argentina *
396
0,19%
82
33 Brazil *
368
0,18%
83
34 Angola *
339
0,16%
84
35 Peru *
311
0,15%
85
36 Trinidad and Tobago
311
0,15%
86
37 Bolivia *
311
0,15%
87
38 Congo *
283
0,14%
88
39 Brunei
261
0,13%
89
40 Syria
241
0,12%
90
41 Papua New Guinea
184
0,09%
91
42 Mexico
181
0,09%
92
43 United Kingdom *
181
0,09%
93
44 Israel *
150
0,07%
94
45 Thailand *
139
0,07%
95
46 Equatorial Guinea *
139
0,07%
96
47 Cameroon *
135
0,07%
97
48 Netherlands *
133
0,06%
98
49 Bangladesh *
127
0,06%
99
50 Romania *
105
0,05%
100
101
102
Country in EU28 zone
Country exporting via gas pipeline to EU28
Country exporting LNG

Country
Philippines
Chile
Poland *
Colombia *
Sudan *
Bahrain
Cuba *
Tunisia *
Namibia
Rwanda *
Afghanistan *
Serbia *
Italy *
New Zealand
Ivory Coast *
Mauritania *
Denmark *
Gabon *
Croatia
Ethiopia *
Germany
Ghana
Japan *
Moldova
Slovakia
Uganda
Ecuador
Ireland *
Georgia
France
South Korea *
Austria
Tanzania *
Taiwan *
Jordan *
Bulgaria
Somalia *
Tajikistan
Kyrgyzstan
Albania
South Africa *
Turkey *
Czech Republic
Belarus *
Hungary *
Spain
Morocco *
Benin
DR Congo
Greece
Barbados
Armenia *

U.S. EIA (bcm) % of total
99,00
0,05%
99,00
0,05%
90,00
0,04%
88,00
0,04%
85,00
0,04%
82,00
0,04%
71,00
0,03%
65,00
0,03%
62,00
0,03%
57,00
0,03%
51,00
0,02%
48,00
0,02%
45,00
0,02%
31,00
0,02%
28,00
0,01%
28,00
0,01%
28,00
0,01%
26,00
0,01%
25,00
0,01%
25,00
0,0121%
23,00
0,0112%
23,00
0,0112%
20,00
0,0097%
0,0000%
14,00
0,0068%
14,00
0,0068%
11,00
0,0053%
11,00
0,0053%
8,50
0,0041%
8,50
0,0041%
8,50
0,0041%
5,66
0,0027%
5,66
0,0027%
5,66
0,0027%
5,66
0,0027%
5,66
0,0027%
5,66
0,0027%
5,66
0,0027%
5,66
0,0027%
5,66
0,0027%
0,0000%
2,83
0,0014%
2,83
0,0014%
2,83
0,0014%
2,80
0,0014%
2,55
0,0012%
1,44
0,0007%
1,13
0,0005%
0,99
0,0005%
0,99 0,00048%
0,11 0,00005%
0 0,00000%
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Wereldproductie en Europese productie
Volgens Cedigaz bedraagt de wereldproductie van aardgas 3 890 bcm in 2020, ofwel 115 bcm
minder dan in 2019. Het wereldwijde op de markt gebrachte aanbod van aardgas is in 2020 gedaald
met 2,9 % ten gevolge van de Covid-crisis. De gasproductie kan van jaar tot jaar variëren en kan
door de aardgas- of olieprijzen worden beïnvloed. In de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, kunnen lage
aardgasprijzen zoals in 2020 door een scherpe daling van de booractiviteiten leiden tot een
productievermindering.

2.2.2.1 Wereldproductie per geografische zone
De belangrijkste producerende regio’s bevinden zich in Noord-Amerika en in het Gemenebest van
Onafhankelijke Staten (GOS 13). De gasproductie van deze twee regio’s vertegenwoordigt ongeveer
de helft van de wereldproductie. Vervolgens komen de regio van het Midden-Oosten en van
Azië/Oceanië met een jaarlijkse productie die schommelt tussen 600 en 700 bcm per jaar.

Afbeelding 7: Marketed gas production by region (bcm) (Cedigas)

De Europese productie vertegenwoordigt momenteel minder dan 3 % van de wereldproductie.
Op het niveau van de regio van Noord-Amerika, zijn de belangrijkste producenten de Verenigde
Staten en Canada. Voor de GOS-regio is dit Rusland. Voor het Midden-Oosten gaat het om Iran,
Qatar en Saoedi-Arabië. Voor de regio Azië/Oceanië gaat het om China en Australië. De details van
de wereldproductie worden hierna uiteengezet.

Lidstaten in 2020: Wit-Rusland, Rusland, Armenië, Azerbeidzjan, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Oezbekistan,
Tadzjikistan.
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2.2.2.2 Wereldproductie per land
Tabel 5 vermeldt in dalende volgorde de landen volgens de omvang van hun jaarlijkse productie
gedurende de jaren 2019 of 2020 (in functie van de beschikbare gegevens per land). De drie
belangrijkste producerende landen zijn de Verenigde Staten, Rusland en Iran. Alleen al deze drie
landen zijn verantwoordelijk voor 46% van de wereldproductie. Noorwegen met 112 bcm en
Algerije met 88 bcm bekleden respectievelijk de 9de en 10de plaats in deze ranglijst.
Tabel 5 : Aardgasproductie op wereldniveau in 2020 (Cedigaz)

Total of the worldwide production in 2020 (info Cedigaz)

Ranking
Ranking
production worldwide
capacity
reserves
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Country

4 United States *
1 Russia
2 Iran *
7 China *
15 Canada *
3 Qatar *
13 Australia *
6 Saudi Arabia
21 Norway *
11 Algeria *
5 Turkmenistan
18 Egypt *
25 Malaysia *
8 United Arab Emirates
23 Indonesia *
16 Uzbekistan
9 Nigeria *
32 Argentina *
43 United Kingdom *
30 Pakistan *
45 Thailand *
28 Oman
48 Netherlands *
36 Trinidad and Tobago
49 Bangladesh *

3.890 bcm

Yearly
Estim. number
production
of years of
Reserves capacity in production in
info U.S. EIA 2020 or 2019 - function of
(bcm)
info U.S. EIA
production
(bcm)
capacity
13.167
47.798
33.980
6.654
2.067
23.871
3.228
9.430
1.557
4.502
11.326
1.784
1.189
6.088
1.415
1.841
5.748
396
181
595
139
651
133
311
127

947
624
238
179
179
167
146
114
112
88
84
77
75
63
63
47
46
41
40
38
38
37
33
31
29

14
77
143
37
12
143
22
83
14
51
135
23
16
97
22
39
125
10
5
16
4
18
4
10
4

Wat de productie van Rusland betreft, heeft volgens het magazine World Oil de gasproductie van
Gazprom voor 2021 514,8 bcm bereikt. De dagelijkse productie van december bedroeg gemiddeld
1,52 bcm, het hoogste cijfer sinds 2013.
Het totale productievolume van de locaties zal van meerdere factoren afhangen, te beginnen bij de
wereldwijde vraag naar aardgas. Talrijke landen zijn betrokken bij een energietransitieproces. Het
gevolg: hun energiemix zal zich ontwikkelen en aardgas zal, zoals de andere “historische”
energiebronnen, naast hernieuwbare energiebronnen aanwezig zijn.
De huidige aardgasvoorraden zouden het mogelijk moeten maken om ongeveer 50 productiejaren
te waarborgen (voorraden geschat op 206 000 bcm in vergelijking met een jaarlijks verbruik op
wereldschaal van 3 890 bcm/jaar).
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2.2.2.3 Europese productie per land
De grootste producent in Europa EU27 14 is Nederland met een sterk dalende productie ten gevolge
van de beslissing van de Nederlandse regering om de productie van het Groningenveld maximaal te
beperken. Op basis van de informatie die op de grafiek hierna vermeld wordt, is de productie met
27 % gedaald tussen 2019 (ongeveer 32 bcm) en 2020 (23,3 bcm). De tweede grootste producent
van de EU27 is Roemenië met een productie van ongeveer 7 bcm/jaar. De drie volgende, namelijk
Duitsland, Polen en Italië, hebben een productie die in de buurt komt van 4 bcm. De andere
overblijvende landen hebben samen een geschatte productie van 5,5 bcm.
Als men daarentegen rekening houdt met het Europa van de 28, dan is het Verenigd Koninkrijk de
grootste producent met een productie die sinds de laatste 5 jaar schommelt tussen 39,5 en 42 bcm.
De productie van de EU28-zone bedroeg ongeveer 101 bcm in 2019 en 93 bcm in 2020. Zonder
het Verenigd Koninkrijk bedroeg de productie van de Eu27-zone ongeveer 61 bcm in 2019 en 52
bcm in 2020.

Afbeelding 8: Primaire productie van aardgas per producerend land, 2019-2020 (1 000 TJ [GCV]) (Eurostat)

2.2.2.4 Focus op de evolutie van de gasproductie van bepaalde
productielanden
2.2.2.4.1 Historiek en evolutie van de gasproductie in Nederland
Nederland beschikt over twee soorten gasvindplaatsen, namelijk de gasbel van Groningen die
laagcalorisch (L) aardgas produceert en de gasbel “Kleine velden” die hoogcalorisch (H) aardgas
produceert. Aangezien deze twee soorten gas niet uitwisselbaar zijn zonder tussenkomst op het
terrein, worden ze in aparte netwerken getransporteerd en verdeeld.
Wat het L-gas betreft, heeft de Nederlandse regering ten gevolge van de verhoogde frequentie en
van de omvang van de aardbevingen in de zone van Groningen in maart 2018 besloten om de
veiligheid van de lokale bewoners te beschermen tegen het risico op nieuwe aardbevingen door de
lokale productie vanaf oktober 2022 te beperken tot 12 bcm en om tegen 2030 volledig te stoppen
met de productie. Een grote aardbeving in mei 2019 heeft echter nieuwe maatregelen noodzakelijk
gemaakt. De regering heeft in september 2019 op basis van het advies van GTS en van het
Nederlandse Mijnkorps besloten om de voorziene vermindering te versnellen en om naar de
volledige stillegging van de productie tegen 2022 te streven.
De 27 landen van de Europese Unie zijn later vertegenwoordigd door EU27, terwijl EU28 verwijst naar de
Eu27-zone met het Verenigd Koninkrijk.

14
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Het productieniveau van Groningen voor het gasjaar 15 2021/22 zou bij normale
weersomstandigheden 38,1 TWh (3,9 bcm) moeten bedragen. GTS is niettemin van mening dat een
productieniveau van 74,2 Twh (bij normale weersomstandigheden) nodig zou kunnen zijn om zich
ervan te verzekeren dat de vraag gedekt is en dat de gasopslag van Norg en Grijpskerk correct
gevuld is vóór het volgende gasjaar. In het geval dat het vullen van Grijpskerk met L-gas met een
jaar zou uitgesteld worden, zou het vereiste productieniveau van Groningen in een gemiddeld jaar
58,6 Twh bedragen. De Nederlandse staatssecretaris zal vóór 1 april 2022 beslissen over de
toegestane productie van Groningen in de loop van het gasjaar 2021/22.

Afbeelding 9: Verwachte evolutie van de aardgasproductie van Groningen (Oxford Institute for Energy)

Volgens Afbeelding 9 hoop Nederland voor het eind van het gasjaar 2023 geen toevlucht meer te
moeten nemen tot het gas van Groningen. Gedurende de volgende winters lijkt een minimale
productie nog nodig te zijn om de vereiste gasvolumes aan te leveren in het geval van extreme
koude en/of storing in het L-gassysteem. Momenteel bestudeert men de datum waarop de
gasproductie van Groningen volledig zou kunnen gestopt worden, zelfs in het geval van een koud
gasjaar.
Om de dalende productie van arm gas van het Groningenveld te vervangen, gebruikt Nederland rijk
gas dat het verarmt door het te mengen met stikstof dat in grote hoeveelheden door
convertoreenheden geproduceerd wordt. Ondanks het feit dat de vraag afneemt als gevolg van het
omschakelingsprogramma van L-gebruikers op H-gas, zal dit niettemin een verhoging van de
capaciteit van convertoren vereisen, zoals de nieuwe stikstoffabriek in Zuidbroek, die momenteel in
aanbouw is en 180.000 m³/h stikstof kan produceren.
De bouw van de nieuwe stikstoffabriek werd beïnvloed door de Covid-19 epidemie en de
verstoringen van de toeleveringsketens van apparatuur. De datum van de indienststelling die
momenteel voorzien wordt is augustus 2022.
Voor wat België betreft, kan men er uit besluiten dat het L-gas dat in België vanuit Nederland wordt
geïmporteerd slechts voor een klein deel samengesteld is uit gas dat van de gasbel van Groningen
afkomstig is, maar voornamelijk bestaat uit pseudo L-gas, dit wil zeggen rijk gas afkomstig van de
Kleine Velden of geïmporteerd om vervolgens met stikstof te worden verarmd. België heeft dus
langzamerhand geen toegang meer tot het redmiddel van Groningen. De L-gasmarkt is dus op die
manier sterk afhankelijk geworden van de H-gasmarkt. In het geval van een energiecrisis die met Hgas te maken heeft, zal er een sterke afhankelijkheid zijn tussen deze twee markten in termen van
bevoorrading. Of zullen in andere woorden in het geval van een crisis deze twee markten minder
en minder ontkoppeld zijn.
Als gevolg van het besluit van Nederland om voor eind 2029 met de uitvoer van L-gas naar België
te stoppen, hebben de Belgische netbeheerders een plan voor de totale omschakeling van de
Belgische L-netwerken op H-gas opgesteld. Dit proces wordt momenteel uitgevoerd.

15:

Een gasjaar loopt van 1 oktober 06u00 tot 1 oktober van het volgend jaar om 06u00.
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Volgens het programma dat in december 2021 door Synergrid is opgesteld en gevalideerd, zou de
volledige Belgische markt voor aardgas tegen eind 2024 naar H-gas moeten omgeschakeld zijn. De
doorvoer van L-gas van Nederland naar Frankrijk zal niettemin nog enkele jaren behouden blijven.

Afbeelding 10: Jaarlijkse gasproductie in Nederland en extrapolaties, in bcm (TNO, GTS en OIES)

De stopzetting van de productie in Groningen wordt soms ten onrechte beschreven als “het einde
van de Nederlandse gasproductie”. De “kleine” onshore en offshore “gasbellen” (in het groen op
Afbeelding 10) hebben in de vorm van H-gas bijgedragen aan ongeveer de helft van de Nederlandse
gasproductie die in 2019 op 32 bcm werd geschat en worden niet getroffen door de beslissing tot
de op handen zijnde sluiting van het Groningenveld. De voortzetting van de exploitatie van in
productie zijnde velden en van gekende middelen zou ten minste tot eind 2030 moeten doorgaan
om ongeveer 8 bcm te bereiken in 2030. Het behoud van de levensvatbaarheid van de offshore
productie en de bijbehorende infrastructuur kan een waardevol element vormen in het geplande
schema voor het koolstofarm maken van de Nederlandse economie en de uitvoering daarvan. De
offshore reservoirs zouden geschikt kunnen zijn voor de toekomstige opslag van CO2, een molecule
die een belangrijk onderdeel vormt van het langetermijnplan van de regering om het koolstofgehalte
terug te dringen.

2.2.2.4.2 Historiek en evolutie van de productie in Noorwegen
Zoals voorgesteld in de hiernavolgende grafiek heeft Noorwegen sinds 1995 zijn aardgasproductie
regelmatig verhoogd om in 2015 een plateauwaarde van 110 bcm per jaar te bereiken. In 2017
werd er een productiepiek opgetekend met een jaarlijkse productie van ongeveer 122,37 bcm. De
schattingen voorzien in 2022 een productie van 115 bcm die licht zou kunnen stijgen om in 2025
117 bcm te bereiken.
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Afbeelding 11: Gasproductie door Noorwegen, historische en verwachte jaargegevens 1970-2026, in bcm
(https://www.norskpetroleum.no)

Zoals men op de hiernavolgende grafiek kan vaststellen, wordt het beleid van prospectie naar
nieuwe vindplaatsen in Noorwegen voortgezet. De toekomstige exploitatie ervan zou het voor de
Noorse productie mogelijk moeten maken om zich ten minste tot 2026 staande te houden en
waarschijnlijk veel verder.

Afbeelding 12: Vooruitzichten
(https://www.norskpetroleum.no)

voor

de

gasproductie

door

Noorwegen

2020-203,

in

bcm

Na 2030 zal de productie daarentegen aanzienlijk kunnen verminderen. De verwachtingen van de
vindplaatsen en de ontdekkingen die door de bedrijven voor de nationale begroting 2021 werden
gecommuniceerd, tonen aan dat de globale productie tegen 2040 ongeveer een derde van het
huidige niveau zal bedragen zonder de exploitatie van nieuwe middelen.
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Afbeelding 13: Prognose van de gasverkoop
(https://www.norskpetroleum.no, update 13.01.2022)

van

Noorwegen

over

de

periode

1995-2035

Volgens het Norwegian petroleum directorate zal dit de economie van de gasvindplaatsen die in
productie zijn verzwakken en zouden de globale kosten per eenheid aanzienlijk kunnen toenemen.
Het onderzoek in het volgende decennium zal dus zeer belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de
productie en het toevoegen van waarde na 2030.
Als de verwachte stijging van de middelen zich op dezelfde manier ontwikkelt als in de laatste 10
jaar, dan zou de totale productie in 2040 ongeveer twee derden van het huidige niveau kunnen
bedragen. Bij het uitblijven van een grote ontdekking, vergelijkbaar met Johan Sverdrup, zou de
verwachte productie in dat jaar ongeveer de helft van het huidige cijfer bedragen.
Noorwegen, een land dicht bij de Europese Unie, is de tweede grootste producent die de
bevoorrading van de EU28 waarborgt.
De volgende grafiek geeft de productievolumes voor de periode 2013-2019 aan, evenals de
verdeling van de uitvoer over de verschillende routes van Noorwegen naar Europa. Tijdens deze
periode is de productie geleidelijk toegenomen om in 2017 en 2018 boven de 121 bcm uit te steken.
Deze productie heeft tijdens de laatste jaren een lichte achteruitgang genoteerd om in 2019 en
2020 respectievelijk 114 en 111 bcm te bereiken.
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Afbeelding 14: Uitvoer van Noors aardgas in 2013-2019 per leveringspunt (https://www.norskpetroleum.no, update
24.03.2021)

In 2021 bedraagt de productie van Noors gas 113 bcm, waarvan 4 bcm door Noorwegen zelf
verbruikt werd en de rest, zijnde 109 bcm, naar de EU28 werd uitgevoerd. De 109 bcm werden als
volgt verdeeld: 13 % van het Noors gas werd in de EU via België geïmporteerd (Zeepipe) (ofwel
ongeveer 14 bcm), 15 % via Frankrijk, 20 % via Nederland, 26 % via het VK en 26 % via Duitsland.
Als we als referentie een normaal jaar met een Belgisch verbruik van 17,7 bcm nemen, het Lgasverbruik inbegrepen, dan vertegenwoordigt de gasstroom afkomstig van Noorwegen (14 bcm)
op zichzelf een stroom overeenkomstig met 80 % van het volume dat jaarlijks door België verbruikt
wordt. Als het L-gas dat in Nederland wordt geproduceerd buiten beschouwing wordt gelaten, en
als het uitsluitend aan de Belgische markt was gewijd (wat niet het geval is), dan zou dit jaarlijks
volume op zichzelf het mogelijk maken om ons jaarlijks verbruik van rijk gas te waarborgen. Uit de
cijfers moet afgeleid worden dat het Noorse gas, vanuit het oogpunt van de fysieke stromen, de
“ruggengraat” van de gasinjecties in het Belgische netwerk vormt.

2.2.2.4.3 Situatie betreffende de invoer van Russisch gas
Het Russisch gas vertegenwoordigt sinds 2016 de grootste bevoorradingsbron van de Europese
markt. Voor 2016 was de Europese gasproductie groter dan de invoer van gas uit Rusland. Maar
aangezien de Europese productie sinds 2004 een regelmatig dalend profiel heeft, is de invoer van
Russisch gas overheersend geworden.
Op basis van onze schattingen gebaseerd op de gegevens van de gasstromen die op het platform
van ENTSO-G beschikbaar zijn, was de invoer in 2019 maximaal met ongeveer 162 bcm. In 2020
en 2021 daarentegen was de import lager met waarden van ongeveer respectievelijk 136 en 140
bcm.
We schatten dat de invoer van Russisch gas voor de jaren 2018 en 2019 tussen 33 % en 34 % van
het verbruik van de EU28 hebben vertegenwoordigd. In 2020 en 2021 is dit percentage met 29 %
gedaald ten gevolge van de Covid 19-pandemie. Deze resultaten liggen in lijn met de resultaten
bekomen door ENTSO-G.
Tabel 6 vermeldt de waarden gebruikt door het IEA. Het aandeel van Russisch gas in vergelijking
met het Europees verbruik ligt 2% hoger dan wat ENTSO-G aangeeft. De oorzaak is ons in dit
stadium onbekend.
De tabel illustreert duidelijk de stijging van het niveau van de import van aardgas door de EU28 die
in 2009 63 % van het gas vertegenwoordigde om in 2021 naar 82 % te gaan. Het aandeel van
Russisch gas in deze import varieert gedurende 2009-2021 van 40 tot 46 %. Tijdens dezelfde
periode bedroeg het aandeel van Russisch gas in het totale verbruik van de EU28 25 tot 36%. Vanuit
dit standpunt vormt het Russisch gas deze laatste jaren een belangrijke bron van gas voor Europa,
en dit in een geopolitiek en strategisch klimaat dat stabiel was.
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Tabel 6 : Evolutie van de invoer van Russisch gas in Europa (IEA)

Aardgasverbruik op wereldvlak
2.2.3.1 Historiek van het wereldverbruik
Volgens Cedigaz is de jaarlijkse stijging van de wereldwijde vraag naar aardgas in 2018 met 5 %
afgenomen tot 2,3 % in 2019 om in 2020 met 1,8 % (3 885 bcm) te dalen. Deze daling
vertegenwoordigt de grootste daling ooit in volumetermen (-72 bcm).
Zoals men kan zien op de grafiek van Afbeelding 15, vervolgt en noteert het wereldwijde verbruik
van gas deze laatste jaren een stijging van ongeveer 66 bcm per jaar.

Afbeelding 15: Evolutie van het wereldwijde verbruik van aardgas van 1990 tot 2020 (in bcm) en aandeel in het
totale verbruik van energie in 2020 (in Mtoe) (Internationaal Energie Agentschap)

2.2.3.2 Verdeling van het wereldwijde verbruik per geografische zone
De drie geografische zones met het grootste verbruik zijn Noord-Amerika (VS, Canada, ...), de zone
Azië-Oceanië (met inbegrip van China), en het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (onder
andere Rusland).
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Afbeelding 16: Wereldwijd verbruik van aardgas per geografische zone (in bcm) (Cedigaz)

Het Europa van de EU28 vormt de 5de verbruikszone na het Midden-Oosten. De zone “andere in
Europa” neemt onder andere Zwitserland, Noorwegen, Servië, Bosnië-Herzegovina, NoordMacedonië en Albanië op.

2.2.3.3 Verdeling van het wereldwijde verbruik per land en per hoofd van de
bevolking

Afbeelding 17: Verdeling van het wereldwijde verbruik per land en per hoofd van de bevolking (bcm)
(Yearbook.enerdata.net/natural-gas/gas-consumption-data.html)
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Afbeelding 18: Wereldwijd verbruik van aardgas per land (in GJ per hoofd van de bevolking) (BP.com – Statistical
review of world – natural gas)

2.2.3.4 Raming van de evolutie van het wereldwijde verbruik
In de huidige context van de Covidcrisis die in 2019 is begonnen, blijkt het zeer delicaat te zijn om
vooruitzichten op lange termijn te maken. Om deze reden zullen de meeste prognoses slechts op
middellange termijn beschikbaar zijn. De volgende grafiek die door het IEA is opgesteld verduidelijkt
dit (bijzonder kenmerk van de grafiek: de Y-as begint op 3 700 bcm en niet op nul zoals zoals
gebruikelijk). Ze maakt het mogelijk om de prognoses die voor de crisis gemaakt zijn te vergelijken
met degene die na herziening verkregen zijn. Volgens het IEA zou na een daling met 4 % in 2020
de vraag naar aardgas zich in 2021 geleidelijk moeten herstellen waarbij in mature markten het
verbruik weer in de buurt van het niveau van voor de crisis komt. De impact van de crisis van 2020
zou echter gevolgen moeten hebben voor het groeipotentieel op middellange termijn, resulterend
in een verlies van groei in het gasverbruik van 75 bcm over de prognoseperiode van 2019 tot 2025.
Deze prognose ging uit van een gemiddeld groeipercentage van 1,5 % per jaar tijdens deze periode,
het jaar 2020 uitgezonderd, waarin de sterkste daling van de vraag in vergelijking met de pre-covid
prognoses werd genoteerd.
Gezien de onzekere periode die we momenteel doormaken, blijkt het zeer delicaat te zijn om te
verwijzen naar studies en prognoses, zelfs op korte termijn, zo reëel lijkt het risico dat deze
prognoses van de toekomstige situaties afwijken. Het gebied waarop onzekerheid heerst blijkt
inderdaad groter dan ooit.
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Afbeelding 19: Wereldwijde vraag naar aardgas en herziening van de prognoses 2018-2025 (IEA)

Nationale productie van de productielanden met betrekking tot
hun nationaal verbruik
Om het potentiële saldo dat door de productielanden kan worden uitgevoerd te bepalen, is het
nuttig om hun jaarlijkse productiecapaciteit te vergelijken met hun nationaal verbruik. Deze
vergelijking laat in sommige gevallen niet toe om een positief productiesaldo vrij te maken dat naar
andere landen zou kunnen worden uitgevoerd. Dit is bijvoorbeeld het geval in Iran, waar de
productiecapaciteit momenteel ongeveer 234 bcm/jaar bedraagt, maar waar de exportcapaciteit van
de productie zich beperkt tot 18 bcm gezien het gebruik van een aanzienlijk deel van deze productie
voor binnenlandse consumptie (ongeveer 216 bcm/jaar). We wijzen erop dat hetzelfde geldt voor
China, dat hoewel het een productieland is, eveneens een importerende balans van aardgas
vertoont.
Tabel 7 Stelt een schatting van de saldi van belangrijkste productielanden voor die beschikbaar zijn
voor de export.
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Tabel 7 : Saldi beschikbaar voor de export van aardgas door de belangrijkste productielanden (in bcm) (Cedigaz)

Total of the worldwide consumption in 2020 (info Cedigaz)

Country

Russia *
Qatar *
Norway *
Australia *
United States *
Canada *
Nigeria *
Malaysia *
Algeria *
Turkmenistan
Indonesia *
Trinidad and Tobago
Iran *
Kazakhstan *
Azerbaijan *
Oman
Uzbekistan
Egypt *
Saudi Arabia
Venezuela
Argentina *
Kuwait
Bangladesh *
Brazil *
Ukraine *
Pakistan *
Thailand *
United Arab Emirates
Netherlands *
United Kingdom *
India *
Mexico
China *

Yearly
production
Reserves - in 2020 or
info U.S. EIA 2019 - info
(bcm)
U.S. EIA
(bcm)
47.798
23.871
1.557
3.228
13.167
2.067
5.748
1.189
4.502
11.326
1.415
311
33.980
1.840
1.699
651
1.841
1.784
9.430
5.663
396
1.784
127
368
1.104
595
139
6.088
133
181
1.388
181
6.654

624
167
112
146
947
179
46
75
88
84
63
31
238
26
23
37
47
77
114
23
41
20
29
25
20
38
38
63
33
40
28
27
179

3.885 bcm

Estim. number
of years of
production in Saldo of the
production for
function of
export
production
capacity
77
143
14
22
14
12
125
16
51
135
22
10
143
71
74
18
39
23
83
246
10
89
4
15
55
16
4
97
4
5
50
7
37

EU import
mode
(pipe (P)
or LNG)
227
136
107
102
83
53
49
40
38
28
22
19
18
15
14
11
4
1
0
0
-6
-6
-6
-8
-10
-11
-14
-16
-17
-33
-36
-56
-137

P+LNG
LNG
P+LNG
LNG
LNG
LNG
LNG
LNG
P+LNG
P
LNG
LNG
P+LNG
P
P
LNG

Volgens deze evaluatie zijn de drie landen die momenteel over de grootste exportvolumes
beschikken: Rusland, Qatar en Noorwegen. Een groot deel van het gas dat in Europa verbruikt wordt
is van deze drie landen afkomstig.
Hierna volgen in dalende volgorde de volgende landen: Australië, de Verenigde Staten, Canada,
Nigeria, Maleisië, Algerije, Turkmenistan en Indonesië.
De gegevens van de rechterkolom op een blauwe achtergrond geven het middel aan waarmee dit
overtollig gas naar Europa kan geëxporteerd worden, hetzij via pijpleidingen (P = pipe) en/of per
schip (LNG). Dit toont aan dat Europa over een mogelijke toegang tot de belangrijkste exportlanden
van gas wereldwijd beschikt.
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Europees verbruik van aardgas
De laatste jaren schommelt het Europese verbruik tussen 475 en 490 bcm per jaar. Ter vergelijking
bedraagt het jaarlijks Belgisch verbruik ongeveer 17,7 bcm en vertegenwoordigt het dus ongeveer
3.7 % van dit verbruik.

Afbeelding 20: Bruto verbruik van aardgas per land van de EU27 (1000TJ) (Eurostat)

In de EU27 zijn de drie grootste gasverbruikers Duitsland, Italië en Frankrijk. België
vertegenwoordigt de 7de grootste verbruiker van de EU27. In de EU28, waarin het Verenigd
Koninkrijk bijna eenzelfde verbruik als Duitsland heeft, komt België op de 8ste plaats.

2.2.5.1 Niveau van de invoer - Vaststellingen
Afbeelding 21 en Afbeelding 22 geven informatie over de oorsprong van gas verbruikt op Europees
niveau (EU27+VK).

Afbeelding 21: Oorsprong van het gas verbruikt op Europees niveau (EU28) (bcm per jaar) (gegevens ENTSO-G)
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De afbeeldingen 17 en 18 geven aan hoe de gasvraag en het -aanbod op het niveau van de
EU27+VK tijdens de laatste 10 jaar is gestabiliseerd, het verschil in netto volume van de Europese
opslag die van jaar tot jaar varieert buiten beschouwing gelaten.
Er zijn twee belangrijke tendensen die de invoer moet compenseren: aan de ene kant, de inlandse
productievermindering (ongeveer - 90 bcm van 2009 tot 2019) evenals de verhoging sinds 2015
van het Europees verbruik dat de laatste jaren grenst aan 500 bcm (488 bcm in 2021).

Afbeelding 22: Oorsprong van het gas verbruikt op Europees niveau (EU28) (in % van het totaal) (gegevens ENTSOG)

Zoals in afbeelding 18 aangegeven, volgt hieruit een verhoging van de invoer van Russisch gas en
van LNG in de energiemix van Europa.
Op basis van afbeelding 28 kunnen we het volgende vaststellen:
-

Daling van de Europese binnenlandse productie (“NP” staat in de afbeeldingen voor
National Production): de inlandse productie neemt af (20% in 2019 in vergelijking
met 34% in 2009)
Rusland: 1ste leverancier van de EU28 (34% in 2019)
Noorwegen: 2de leverancier van de EU28 (21% in 2019)
Algerije: vertegenwoordigt 4% van de invoer van de EU28 in 2019
Libië: vertegenwoordigt minder dan 1 % van de invoer van de EU28 in 2019
LNG: Sterke stijging sinds 2018 (20% in 2019)
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2.2.5.2 Prognose van het Europees verbruik

Afbeelding 23: Prognoses over de oorsprong van het gas verbruikt in Europa (EU28, Norway, Switzerland, Serbia,
Bosnia-Herzegovina, North Macedonia, Albania and Turkey) van 2019 tot 2025 (IEA, Nexant World Gas Model en
OIES Analysis).

Niettemin moeten alle prognoses, zelfs van het IEA, in perspectief geplaatst worden in het geval
van een crisis of van onvoorziene marktevoluties.
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2.3 Gasinfrastructuren
Belangrijkste evenwichtsstromen verzekerd door de
wereldwijde infrastructuren

Afbeelding 24: De belangrijkste wereldwijde handelsstromen in aardgas in 2020 (bcm) (gegevens van CISStat, IHS
Markit, PIRA Energy Group, Waterborne, Wood Mackenzie)

Zoals hiervoor werd verduidelijkt, beschikt Europa voornamelijk over twee middelen om gas dat
buiten Europa geproduceerd wordt in te voeren. Dit transport kan ofwel via pijpleidingen ofwel via
schepen uitgevoerd worden.

Invoerpotentieel van de Europese infrastructuur
2.3.2.1 Transportinfrastructuren voor gas naar de EU28
Het eerste in het kader van de invoer van gas via pijpleidingen te onderzoeken aspect zijn de
mogelijkheden voor de interconnectie van de Europese markt met verschillende productielanden
buiten Europa.
De belangrijkste productielanden die via pijpleidingen met de Europese Unie verbonden zijn, zijn:
-

Noorwegen
Rusland
Algerije
Libië
Azerbeidzjan
Iran

Er moet opgemerkt worden dat boven een bepaalde af te leggen afstand de vaste kosten verbonden
aan het transport via pijpleidingen groter kunnen blijken te zijn dan de kosten voor het transport per
schip, ondanks het feit dat deze laatsten kosten verbonden aan de vloeibaarmaking voor het laden,
kosten voor het transport per schip alsook kosten voor de hervergassing tijdens het terugplaatsen
op het transportnetwerk via pijpleidingen met zich mee brengen.
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Afbeelding 25: De grote transportinfrastructuren voor gas naar de EU28 (Bruegel)

2.3.2.1.1 Capaciteit van de interconnecties van de belangrijkste routes gebruikt door Europa
voor de invoer van gas via pijpleidingen
Begin 2022 grenst de totale capaciteit van de invoer van aardgas via pijpleidingen van de EU28zone aan 16 150 Gwh/dag, 16, als 50% van de transmissiecapaciteit van North Stream II in
aanmerking wordt genomen, en aan 15 579 Gwh/dag in het tegenovergestelde geval. Aangezien
de North Stream II-certificering niet is afgerond, wordt in de volgende tabel deze capaciteit niet in
de totale beschikbare capaciteit opgenomen.
De interconnecties met Rusland tellen meer dan de helft van de invoercapaciteit (52 % van de
capaciteit). Vervolgens zijn er de interconnecties met Noorwegen die het totaal van 31 % bereiken,
Noord-Afrika (Algerije en Libië), 15 % en Azerbeidzjan via Turkije, 2,3 %.

Relaties tussen de eenheden: 1 bcm = 1 000 000 000 m³ = 11 TWh = 11 000 GWh = 11 000 000 000 kWh
door een gemiddelde waarde voor de calorische waarde van aardgas van 11 kWh/m³ te nemen

16
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Tabel 8: Interconnectiecapaciteit van de belangrijkste routes gebruikt door Europa voor de invoer van gas via
pijpleidingen( ENTSO-G)
ENTSO-G ENTSO-G POINT
POINT N°

207 Tarifa
208 Almería
209 Mazara del Vallo
210 Gela
200 St. Fergus (NO ->UK)
206 Easington
201 Dornum / NETRA (NO --> DE)
228 Dornum GASPOOL (NO --> DE)
202 Emden (EPT1) (OGE); Emden (EPT1) (Thyssengas)
204 Zeebrugge ZPT
205 Dunkerque; Dunkerque DKB (BE)
211 Imatra (RU - FINLAND)
225 Narva (RU - ESTONIA)
223 Värska
213 Kotlovka (Belarus - Lithania)
214 Tieterowka
215 Kondratki
216 Wysokoje
230 GCP GAZ-SYSTEM/UA TSO
218 Uzhgorod (UA) - Velké Kapušany (SK)
231 Beregdaróc 1400 (HU) - Beregovo (UA) (UA>HU); VIP Bereg (HU) / VIP Bereg (UA)
226 VIP Mediesu Aurit - Isaccea (RO-UA)
221 Isaccea (RO) - Orlovka (UA) III
224 Greifswald / NEL; Greifswald / OPAL
229 Lubmin II
232 Strandzha 2 (BG) / Malkoclar (TK) (TK --> BG)
222 Kipi (TK -->GR)
233 Kipoi (TK-->GR)

Exporting Country

Exporting Route Capacity
(GWh/d)

Algeria
Algeria
Algeria
Libya
St. Fergus (NO --> UK)
Easington (NO --> UK)
Dornum (NO --> DE)
Dornum (NO --> DE)
Emden (NO --> DE)
Zeebrugge (Zeepipe) (NO --> BE)
Dunkerque (NO --> FR)
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Azerbaijan

MEG
Medgaz
Transmed
Green Stream
Vesterled
Langeled
Europipe I
Europipe II
Norpipe
Zeepipe
Franpipe

Yamal
Yamal
Yamal
Ukraine
Ukraine
Ukraine
Ukraine
Ukraine
Nord Stream I
Nord Stream II
Turkstream
Blue Stream
TANAP -> TAP

Total

443
289
1.138
476
706
793
576
153
1.482
488
570
220
0
36
325
7
1.027
169
136
2.028
516
371
915
1.742
962
576
48,6
350

De transmissiecapaciteit via pijpleidingen vertegenwoordigt 69 % van de invoercapaciteit, waarbij
het saldo van 31 % door de LNG-terminals wordt gewaarborgd. Rekening houdend met de
verschillende capaciteiten, grenst de totale invoercapaciteit van de EU28 aan 22 500 GWh/dag.
Tabel 9 : Invoercapaciteit van gas via pijpleidingen in Europa vergeleken met de piekvraag (Gwh/dag) (gegevens
ENTSO-G)

Import capacity

Pipeline import capacity
Norway
Russia
Algeria
Libya
Azerbaijan

LNG Terminal regasification capacity
EU28 total import capacity

(GWh/day)
15.579
4.768
8.115
1.870
476
350

6.868
22.447

Storage max. withdrawal capacity

19.775

Average demand (apr 2019-mar 2020)
Peak day demand (apr 2019-mar 2020)
Peak day demand (ENTSO-G scenario)

14.107
24.245
34.500

Deze invoercapaciteit volstaat op zich om het evenwicht van een dag met het verbruik dat
overeenkomt met het jaarlijkse gemiddelde te waarborgen, maar is onvoldoende om het evenwicht
van een piekdag met extreme koude te waarborgen. De simulaties van ENTSO-G nemen 34 500
Gwh/dag als dagelijkse piekverbruikswaarde. Men leidt er derhalve uit af dat dit dagelijkse
piekverbruik enkel voor een deel door de invoer kan gewaarborgd worden en met een maximum
van 65 % in het onwaarschijnlijke geval dat alle capaciteiten tegelijkertijd tot hun technisch maximum
gebruikt worden. Gelukkig beschikt de Europese markt over een opslaginfrastructuur die het
mogelijk maakt om de geïmporteerde gasvolumes aan te vullen met gas dat vooraf in de
opslaginfrastructuren was opgeslagen. In extreme weersomstandigheden kan het in evenwicht
brengen van de Europese markt enkel gewaarborgd worden door deze twee soorten infrastructuren
(invoer en opslag) te laten tussenkomen, namelijk een Europese opslaginfrastructuur die beschikt
over een injectiecapaciteit in het net van 19 775 Gwh/dag en een interconnectiecapaciteit van
22 500 GWh/dag.

Total
Country

% Country /
Total

1.869,8
475,8

12,0%
3,1%

4.767,7

30,6%

581,1

3,7%

1.203,5

7,7%

3.964,8
1.742,0
0,0
576,0
48,6
350,0
15.579,3

25,4%
11,2%
0,0%
3,7%
0,3%
2,2%
100,0%
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De Europese opslag kan deze aanvulling in vergelijking met de geïmporteerde gasvolumes maar
waarborgen in de mate waarin de opslag voldoende gevuld is om de volumes die nodig zijn voor het
in evenwicht brengen van een groot deel van het koude seizoen te leveren. De opslag vormt een
belangrijk middel om het aanbod in de tijd te kunnen uitstellen en het te kunnen verplaatsen van
tijden van lage vraag naar, normaliter, momenten van hogere vraag die ook gepaard gaan met een
hogere prijs op de kortetermijnmarkten.
Tot slot bedraagt de maximale energiecapaciteit die op Europees niveau kan worden opgeslagen
1 106 TWh, ofwel ongeveer 100 bcm, wat overeenkomt met 1/5de van het Europees verbruik.

2.3.2.1.2 Capaciteit van de interconnecties van Noorwegen met Europa
Noorwegen beschikt over een groot transmissnet voor gas voor de export van zijn gas. Dit netwerk
is verbonden met het Europees netwerk via een groot aantal interconnectiepunten, met name: twee
interconnectiepunten met het Verenigd Koninkrijk, twee met Duitsland, één punt met Frankrijk en
één met België.
Het Noors gasnet is in het rood op de kaart van Afbeelding 25 opgenomen.

Afbeelding 26: Kaart van de pijpleidingen die Noorwegen met de Europese netwerken verbindt (Norwegian Petroleum
Directorate)
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Tabel 10 Vermeldt de 6 interconnectiepunten met de EU28, de aanduiding van de verbonden
leiding(en) voor elke interconnectiepunt, de technische invoercapaciteit van de leiding in energie
(GWh) of in miljoen m³ (MMcm) per dag (/d), het percentage dat de totale technische
interconnectiecapaciteit van Noorwegen met de EU28 vertegenwoordigt gezien de totale
interconnectiecapaciteit in Europa met de productielanden buiten de EU28.
Tabel 10 : Interconnectiepunten van Noorwegen met de landen van de EU28-zone (ENTSO-G)
ENTSO-G Cross-border interconnection points with non EU-countries Exporting
(EU import)
Country
Map Nr

200 St. Fergus (NO ->UK)
206 Easington
201 Dornum / NETRA (NO --> DE)
228 Dornum GASPOOL (NO --> DE)
202 Emden (EPT1) (OGE); Emden (EPT1) (Thyssengas)
204 Zeebrugge ZPT
205 Dunkerque; Dunkerque DKB (BE)

Norway
Norway
Norway
Norway
Norway
Norway
Norway

Exporting
Route

Points
Intercon.
capacity
(GWh/d)

Vesterled
Langeled
Europipe I
Europipe II
Norpipe
Zeepipe
Franpipe

706
793
576
153
1.482
488
570

NO --> EU
intercon.
capacity
(GWh/d)

4.768

Points
Intercon.
capacity
(MMcm/d)

NO --> EU Per cent. of
intercon. EU intercon.
capacity Capacity (%)
(MMcm/d)

61,4
69,0
50,1
13,3
128,8
42,4
49,6

België beschikt over een directe verbinding met Noorwegen met een technische capaciteit die
grenst aan 448 GWh/dag (ofwel 42,4 MMcm/dag), wat een beetje meer dan 10 % van de totale
technische exportcapaciteit van gas van Noorwegen vertegenwoordigt. Ter vergelijking: het
gemiddeld dagelijks verbruik van België bedraagt 520 GWh/dag en dat op het toppunt van 2019
bedroeg 1053 GWh, deze technische capaciteit bedraagt 94 % van ons gemiddeld dagelijks verbruik
en 46% van ons piekverbruik in 2019.
Evolutie van de technische capaciteit
De maximale invoercapaciteit voor de EU28 is voor de komende jaren vastgelegd op 4 822 GWh/d
(ofwel 419 Mmcm/d).
Zoals Tabel 11 aangeeft, is er momenteel voor de komende 20 jaar geen enkele verhoging van de
technische exportcapaciteit via leidingen van Noorwegen voorzien.
Tabel 11 : Voorziene evolutie van de capaciteit van de gaspijpleidingen die Noorwegen met de EU28 verbinden
(ENTSO-G)

Pipeline EU 28 Entry capacity from Norway

Year
Capacity (GWh/d)
Capacity (MMcm/d)

2022
4.768
415

2025
4.822
419

2030
4.822
419

2040
4.822
419

2.3.2.1.3 Capaciteit van de interconnecties van Rusland met Europa
Er bestaan vier belangrijke routes voor het transport via leidingen van Russisch gas naar Europa.
Van het oosten naar het westen is er vooreerst Nord Stream 1 dat via de Baltische Zee de
interconnectie in Greifswald met Duitsland verzekert, de gaspijpleiding Yamal-Europa die via WitRusland verbonden is met Polen in Kondratki om zijn route naar Duitsland verder te zetten, de
verschillende Oekraïense routes in volgorde van belangrijkheid naar Slovakije (Velke Kapusany),
Hongarije (Beregovo), Roemenië (Isaccea) en Polen (Hermanowice), en tot slot de gaspijpleidingen
naar Turkije (Blue Stream en Turk Stream), met een interconnetie met Bulgarije (Srtandszha), die
vervolgens naar Servië en Hongarije leidt. Ten slotte bestaan er leidingen bestemd om Russisch gas
direct aan de Baltische staten (Letland en Estland) en aan Finland te leveren. De pijpleiding Nord
Stream 2 (die inmiddels fysiek af is hoewel nog niet in gebruik) is parallel met Nord Stream 1
opgesteld met een vertrekpunt in Rusland (in Ust-Luga) dat net ten zuiden van het vertrekpunt van
Nord Stream 1 (Vyborg) ligt. De inbedrijfstelling van North Stream II is bestemd voor het
verdubbelen van de transmissiecapaciteit via de Baltische Zee (110 bcm/jaar in plaats van 55 bcm).

414,6

30,7%
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Afbeelding 27: Belangrijkste exportroutes van Gasprom naar de Europese Unie (The Oxford Institute for energy studies
- Quarterly gas Review – Oktober 2019)

Verdeling van de routes om de bevoorrading van Europa te verzekeren
De hiernavolgende Tabel 12 maakt het mogelijk om het belang van de verschillende routes waarvan
hiervoor sprake in te schatten.
Tabel 12 : Leveringen van Russisch gas via de EU28-markt en de westelijke Balkanlanden (gegevens ENTSO-G)

Russian annual deliveries to wider European market (EU28 + non EU Balkan)
EU consumption (bcm/yr)
Consumption (EU28 + non EU balkan)
Russian gas pipeline supply (in bcm/yr)
Via Baltic Sea - Nord stream I pipeline
Via Belarus -Yamal Europe pipeline
Via Ukraine
Via Turkstream
Other (RU gas to Estonia + Finland)
Russian gas imports
% of Russian gas in EU consumption

2020
471
2020
57
29,8
52,5
6
2,8
148,1
31,4%

2021
480
2021 Avr. 20/21
57
40,00%
26
19,60%
38,5
31,90%
12
6,30%
3,6
2,20%
137,1
100,00%
28,6%
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In 2021 heeft Rusland aan Europa ongeveer 57 bcm geleverd dankzij Nord Stream I, 26 bcm via de
pijpleiding Yamal-Europa, 38,5 bcm va Oekraïne en 12 bcm via Turk Stream aan de Lidstaten in het
zuidwesten van de EU. Volledigheidshalve werd er 3,6 bcm direct aan de Baltische Staten en aan
Finland geleverd.
Hieruit moet besloten worden dat de twee door Rusland meest gebruikte routes om Europa te
bevoorraden deze laatste twee jaar de North Stream-route en de routes via Oekraïne zijn. Het
belang van elke route wordt door een percentage voorgesteld dat vastgesteld werd door voor deze
laatste twee jaar (2020 en 2021) het gemiddelde van de via elke route geïmporteerde volumes in
vergelijking met het gemiddelde van de totaal geïmporteerde volumes te nemen.
Er moet opgemerkt worden dat Rusland de route die door de Baltische Zee loopt (North Stream
route) lijkt te willen bevoordelen in vergelijking met de andere routes. Er zijn hier twee belangrijke
redenen voor. Eerst en vooral gaat het om een directe bevoorradingsroute tussen Rusland en
Europa waarvoor het niet nodig is om via een ander land zoals Wit-Rusland (Yamal), Oekraïne of
Turkije te passeren.
Als men vervolgens de vereenvoudigde kaart van Afbeelding 28 van dichterbij bekijkt, merkt men
twee belangrijke transportassen op om de gasvindplaatsen in het noorden van Rusland te bereiken.
Er is de eerste historische route van Nadym naar Punga die via de Brotherhood doorloopt en die de
EU via de routes die door Oekraïne en Turkije lopen kan bevoorraden. Het gaat ook om de
belangrijkste route die in verbinding staat met Moskou en zijn metropool.
Vervolgens werd er meer recent in het noorden van Ukhta een nieuwe route met grote capaciteit
gebouwd die de verbinding met recentere velden met groot potentieel in de regio van Yamal
verzekert. Het is via deze tweede route dat de leidingen met hoge transmissiecapaciteit van Yamal
Europe en North Stream (via de leiding van Gryazovets-Vyborg) worden bevoorraad. Dit is een
mogelijke verklaring voor de reden waarom Rusland (Gazprom) in de routes ten westen van Europa
heeft geïnvesteerd in plaats van in diegene meer naar het oosten.
Aangezien er tot slot niet veel verbindingspunten tussen deze twee belangrijkste assen zijn (enkel
tussen Ukhta en Punga), zijn deze twee routes omwille van de bestaande Russische infrastructuur
weinig inwisselbaar.

Afbeelding 28: Belangrijkste pijpleidingen in het oosten van Europa (Wikipedia, 2009)
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Evolutie van de technische capaciteit
De maximale invoercapaciteit van Russisch gas naar de EU28 is voor de komende jaren door
ENTSO-G vastgelegd op 8 175 GWh/d (ofwel 743 MMcm/d).
Zoals de hiernavolgende tabel aangeeft, is de enige voorziene verhoging te wijten aan de
inwerkingtreding van North Stream II die een verhoging van de technische exportcapaciteit via
leidingen van 975 GWh/dag (ofwel 89 MMcm/d) mogelijk maakt.
Tabel 13: Voorziene evolutie van de capaciteit van de gaspijpleidingen die Noorwegen met de EU28 verbinden
(ENTSO-G)

Pipeline EU 28 Entry capacity from Russia
Year
2022
2025
Capacity (GWh/d)
8.175
9.150
Capacity (MMcm/d)
743
832

3.3.2.1.3.

2030
9.150
832

2040
9.150
832

Capaciteit van de interconnecties van Europa met Noord-Afrika

De interconnactiecapaciteit met Noord-Afrika (Algerije en Libië) zou van 2 322 GWh/j in 2020 naar
2 580 Gwh/j vanaf 2025 en verder kunnen gaan.
De totale interconnectiecapaciteit met Algerije bedraagt 1 715 GWh/j. De gemiddelde dagelijkse
maximumstroom tijdens de periode 2014 tot 2021 werd in februari 2018 genoteerd met een stroom
van 1 335 GWh/j. Die maand bedroeg de belastingsgraad 0,78.
De interconnectiecapaciteit met Libië bedraagt 326 GWh/j. De gemiddelde dagelijkse
maximumstroom van een maand tijdens de periode 2014 tot 2021 werd in oktober 2014
geregistreerd met een stroom van 247 GWh/j. Die maand bedroeg de belastingsgraad 0,76.
Volgens ENTSO-G geven de voorspellingen 2019 van het volledige gebruik van het potentieel in de
regio van Noord-Afrika aan dat het mogelijk zou zijn om met deze import bij benadering 6 % van de
Europese vraag in 2025 te dekken. Dit zal met een belastingsgraad van 0,37 overeenkomen.

2.3.2.1.4 Capaciteit van de interconnectie van Europa met de Kaspische regio
De interconnectie van Europa met de Kaspische regio’s zou kunnen bijdragen aan het vergroten van
de diversificatie van de Europese bevoorrading via leidingen.
Ze maakt het immers mogelijk om via Turkije en de TANAP-leiding toegang te verkrijgen tot de
vindplaats van Shaj Deniz, de belangrijkste gasvindplaats van Azerbeidzjan. De vindplaats is in 1999
ontdekt en vormt een gascondensaatveld. Ze bevindt zich in de Kaspische Zee op ongeveer 70 km
ten zuidoosten van Bakou, op 600 m diepte. Deze vindplaats zou 10 bcm/jaar aan de EU kunnen
leveren.
Een andere zeer interessante leiding voor de Europese bevoorrading ligt in het trans-Kaspische
project voor kanalisatie die het mogelijk zou maken om de Kaspische Zee over te steken en om het
Azerbeidzjaans gasnetwerk te verbinden met Turkmenistan en Kazachstan. Dit project zou volgens
ENTSO-G een potentieel van 30 bcm/jaar opleveren als het een concrete vorm zou aannemen.
De totale inkomende interconnectiecapaciteit met de Kaspische zone en Turkije bedraagt 971
GWh/d. De gemiddelde dagelijkse maximumstroom van een maand werd in december 2021
genoteerd met een stroom van 779 GWh/d. Die maand bedroeg de belastingsgraad 0,8.

2.3.2.2 Transportinfrastructuur per schip (LNG transport)
Parallel met de transportinfrastructuur via leidingen speelt de transportinfrastructuur van vloeibaar
gas per schip een belangrijke rol, want het maakt het transport mogelijk van gas dat in een
productiezone geproduceerd werd die ver verwijderd is van de verbruikszone. Op deze manier is
het mogelijk om het wereldwijd geproduceerde gas op te vangen. Dit draagt bij aan de diversificatie
van de bevoorradingsbronnen, wat van cruciaal belang is, zowel voor de energiezekerheid als voor
het concurrentievermogen van de verschillende wereldwijde regio’s waaronder Europa.
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Het potentieel van de LNG-infrastructuur wordt op twee manieren onderzocht. Eerst en vooral de
kwesties met betrekking tot de wereldwijde LNG-bevoorradingssituatie, namelijk de belangrijkste
LNG invoerende landen, de prognoses van het in evenwicht brengen van vraag en aanbod, de
wereldwijde noden op het vlak van LNG-terminals en de lopende investeringen die bijdragen tot het
verhogen van het LNG aanbod. Om vervolgens de kwestie van de rol van de LNG-infrastructuur in
de Europese bevoorrading aan te kaarten.

2.3.2.2.1 Invoer van LNG - wereldwijde hervergassingscapaciteit
Op het niveau van de infrastructuur zijn enkel de landen die beschikken over een LNG-terminal die
het mogelijk maakt om vloeibaar aardgas te hervergassen in staat om deze invoermethode te
gebruiken. Tabel 14 vermeldt in dalende volgorde de hervergassingscapaciteit van de verschillende
landen. De drie landen die momenteel over de grootste hervergassingscapaciteit beschikken zijn
Japan, Zuid-Korea en China. Deze drie landen samen hebben ongeveer de helft van de wereldwijde
hervergassingscapaciteit in handen. Deze landen maken ook deel uit van de grootste wereldwijde
LNG-verbruikers. Het eerste Europese land dat over capaciteit beschikt is Spanje. België bekleedt
dankzij de LNG-terminal van Zeebrugge de 16de positie, net na Italië.
Tabel 14 : Hervergassingscapaciteit van LNG in 2020 (ENTSO-G).
Liquefied natural gas regasification capacity worldwide in 2020,
by country*(in million metric tons per year)
Ranking

Country

Regazification capacity
MMtpa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Japan
South Korea
China
United States
Spain
India
United Kingdom
France
Turkey
Mexico
Taiwan
Brazil
Thailand
Singapore
Italy
Belgium
Pakistan
Nederland
Indonesia
Bangladesh
Canada
Malaysia
United Arab Emira
Kuwat
Portugal
Egypt
Chile
Greece
Other
Total

210,0
136,8
79,9
45,8
43,8
39,1
38,1
28,7
20,1
16,8
15,4
14,8
11,5
11,0
11,0
10,9
9,8
8,9
8,6
7,6
7,5
7,3
6,0
5,8
5,8
5,7
5,5
4,6
27,3
844,1

% of total

GWh/d
9.156
24,88%
5.964
16,21%
3.484
9,47%
1.997
5,43%
1.910
5,19%
1.705
4,63%
1.661
4,51%
1.251
3,40%
876
2,38%
732
1,99%
671
1,82%
645
1,75%
501
1,36%
480
1,30%
480
1,30%
475
1,29%
427
1,16%
388
1,05%
375
1,02%
331
0,90%
327
0,89%
318
0,86%
262
0,71%
253
0,69%
253
0,69%
249
0,68%
240
0,65%
201
0,54%
1.190
3,23%
36.803 100,00%
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2.3.2.2.2 Historiek en prognose van het in evenwicht brengen van de wereldwijde vraag naar
en het wereldwijde aanbod van LNG tot 2025
De grafiek van Afbeelding 29 illustreert het in evenwicht brengen van de wereldwijde vraag naar en
het wereldwijde aanbod van LNG Deze informatie dateert van juli 2020, er moet rekening mee
gehouden worden dat het na 2019 gaat om prognoses. De zone Azië/Jakarta vormt de grootste
verbruikszone die zich lijkt te stabiliseren rond 180 bcm. Over de periode 2015 tot 2019 noteren
Europa en China eveneens een sterke stijging van het verbruik. Na 2020 lijken de prognoses aan te
geven dat de stijgende vraag voornamelijk van de Aziatische landen behalve China en de zone
Azië/Jakarta komt. Deze prognoses houden geen rekening met de huidige crisissituatie
Rusland/Oekraïne waarvan men kan vermoeden dat ze er Europa zeker toe zal leiden om veel meer
LNG in te voeren om haar afhankelijkheid te verminderen en om te proberen haar bevoorrading te
stabiliseren.
Op het vlak van het aanbod na 2020 stelt men geen sterke evolutie vast, behalve die van NoordAmerika (Verenigde Staten) die aan meer dan de helft van de groei bijdraagt. In mindere mate stelt
men eveneens tot 2025 een lichte groei vast in het Midden-Oosten, Afrika en Rusland.

Afbeelding 29: Prognose van het in evenwicht brengen van de wereldwijde vraag naar en het wereldwijde aanbod van
LNG tot 2025 (IEA, Nexant World Gas Model, OIES Analysis - Quaterly gas review 10 -The Oxfort Institute for energy
studies, 2019)

Cedigaz verwacht dat de sterkste stijgingen van LNG-capaciteit van de post-FID projecten (FID =
Final Investment decision) afkomstig zullen zijn van de Verenigde Staten, Canada, Mozambique en
Qatar.
In dit scenario zou de Verenigde Staten tegen 2035 de belangrijkste producent van LNG worden,
voor Australië en Qatar, met een marktaandeel van 19 %. Rusland zou naar de vierde plaats klimmen
dankzij nieuwe projecten naast Yamal. Canada, Mozambique en Papoea-Nieuw-Guinea zouden
stijgen in de top 10 terwijl Algerije, Trinidad en Tobago en Oman er uit zouden verdwijnen.
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Afbeelding 30: Top 10 van de LNG-producenten tegen 2035 (Cedigaz - https://www.cedigaz.org/cedigaz-2035GNL-outlook-new-projects-needed-2023/)

2.3.2.2.3 Investeringen die bijdragen tot het vergroten van het wereldwijde LNG-aanbod tot
2027
Zoals men op Afbeelding 31 kan zien, zou de wereldwijde LNG-productie kunnen stijgen als gevolg
van een reeks investeringsbeslissingen van de marktdeelnemers die het mogelijk zouden maken om
in 2025 625 bcm te bereiken en ongeveer 700 bcm vanaf 2026.
Andere projecten zouden het voorwerp kunnen uitmaken van een investeringsbeslissing. Ze zouden
vanaf 2027 een potentieel van maximum 100 bijkomende bcm kunnen opleveren.
De toename van de uitvoercapaciteit van LNG begint in 2021 en daarna te vertragen, wanneer de
Amerikaanse productie-eenheden (of Trains) hun volledige capaciteit bereiken. In de volgende drie
jaar zullen slechts enkele nieuwe projecten op gang komen, met name de tweede Maleisische FGNL,
Tangguh (Train 3), Corpus Christi (Train 3), Sabine (Train 6), Tortue FGNL en Coral FGNL. De
volgende capaciteitsverhoging zou niet voor het einde van 2024 mogen beginnen.
Onder de grote projecten na 2024 bevinden zich Rovuma 1 en 2 in Mozambique, Woodfibre in
Canada en meerdere expansieprojecten die tot doel hebben om 6 nieuwe LNG-eenheden in Qatar
te bouwen.
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Afbeelding 31: Schatting van de driemaandelijkse evolutie van de exportcapaciteit van LNG (OIES)
(https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2020/01/Quarterly-Gas-Review-Issue-8.pdf p. 8)

Als gevolg van de Covid19-crisis werd er vervolgens aangekondigd dat een bepaald aantal projecten
uitgesteld zouden moeten worden of achter zouden lopen, zoals het Woodfibre LNG-project in
British Columbia (Canada), het Rovuma-project geleid door ExxonMobil in Mozambique en de
uitbreiding van de LNG-terminal in Papoea-Nieuw-Guinea. Daarom zal er een bijwerking van de
status van deze projecten moeten gebeuren van zodra deze informatie beschikbaar is. Gezien het
economisch herstel van midden 2021 en de momenteel zeer hoge prijzen in Europa, kan deze
situatie vanzelfsprekend op wereldvlak enkel gunstig zijn voor het herstel van de investeringen
verbonden aan de LNG hervergassingsterminals. Wetende dat de bouw van een nieuwe
hervergassingsfabriek grote investeringen met zich meebrengt, vragen de potentiële investeerders
niettemin een langetermijnperspectief. In Europa lijkt de LNG-markt echter eerder gericht op de
korte termijn en heeft dus te maken met concurrentie van andere werelddelen die voorrang geven
aan verbintenissen (contracten) op de lange termijn.

2.3.2.2.4 Invoer van LNG - Europese hervergassingscapaciteit
Vandaag zijn de West-Europese landen die toegang hebben tot de LNG-invoerterminals en tot de
vloeibare gasmarkten veel meer bestand tegen eventuele onderbrekingen van de bevoorrading dan
degene die van één enkele gasleverancier afhangen. De wereldmarkt voor LNG wordt gestimuleerd
door de komst van nieuwe leveranciers zoals de Verenigde Staten of Australië.
Tabel 15 vermeldt per land het geheel van terminals die er zich bevinden evenals hun
hervergassingscapaciteit. De 3 landen van de EU28 die over de grootste capaciteit beschikken zijn
Spanje met 28 % van de totale capaciteit, het Verenigd Koninkrijk met 24,33 % en Frankrijk met
18 %.
België beschikt over een terminal in Zeebrugge die over een capaciteit beschikt die 7 % van de totale
Europese geïnstalleerde capaciteit vertegenwoordigt (zelfde capaciteit als Italië). Merk ook op dat
Duitsland momenteel niet over een LNG-terminal beschikt.
Een belangrijk kenmerk van de LNG-terminal van Duinkerke met een capaciteit van ongeveer 570
Gwh/d is dat het voor ongeveer de helft van zijn capaciteit (285 Gwh/d) het gas dat via de pijpleiding
van Alveringen/Maldegem naar België wordt vervoerd niet hoeft te odoriseren. Deze capaciteit
bedraagt 50% van het gemiddeld Belgisch dagelijks verbruik (520 GWh/dag).
Het is eveneens belangrijk op te merken dat twee landen (Frankrijk en Spanje) gecentraliseerde
odorisatie toepassen terwijl de andere Europese landen gedecentraliseerde odorisatie toepassen.
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De gecentraliseerde odorisatie bestaat erin het gas in het transport te odoriseren, terwijl de
gedecentraliseerde odorisatie erin bestaat deze handeling enkel te verrichten als het gas van het
transmissienet naar het distributienet gaat. Een van de voordelen van gecentraliseerde odorisatie is
dat het minder duur is dan gedecentraliseerde odorisatie, omdat alleen op de punten waar het gas
in het transmissienet wordt geïnjecteerd, odorisatieapparatuur voor aardgas hoeft te worden
geïnstalleerd, terwijl bij gedecentraliseerd beheer elk distributiestation met zijn eigen
odorisatieapparatuur moet worden uitgerust. Zelfs als dit duurder blijkt te zijn, heeft de grote
meerderheid van de Europese landen waaronder België er toch voor gekozen om niet-geodoriseerd
aardgas te transporteren zodat dit gas vervolgens als vrij zuivere grondstof door de industrie kan
gebruikt worden aangezien het gas niet door het odorant (op basis van zwavel) aangetast is.
Deze twee systemen hebben als gevolg dat eens het gas geodoriseerd is, dit gas over het algemeen
niet meer naar staten die gedecentraliseerde odorisatie toepassen kan getransporteerd worden.
Daarom identificeert Tabel 15 op een gele achtergrond de landen die over LNG-terminals
beschikken en die het gas niet op een gecentraliseerde manier odoriseren en op een rode
achtergrond degene die dit wel doen. Het is belangrijk om vast te stellen dat twee van de drie
grootste landen die over de grootste hervergassingscapaciteiten beschikken het gas odoriseren, wat
een hindernis zou kunnen blijken te zijn voor het transport ervan doorheen Europa. Voor wat
Portugal betreft, vermeldt de tabel dit land ook op een rode achtergrond, aangezien dit land over
een kleine interconnectiecapaciteit met de andere lidstaten beschikt, wat gelijkaardige gevolgen
voor de odorisatie teweegbrengt, namelijk dat dit een hindernis voor het transport van het gas
doorheen Europa vormt.
Gezien het bovenstaande, is het belangrijk om vast te stellen dat enkel 55 % van de beschikbare
capaciteit voor het lossen tenslotte het voorwerp zal kunnen uitmaken van een recirculatie van het
LNG-gas, gelost doorheen Europa.
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Tabel 15 : Import van LNG - Europese hervergassingscapaciteit (gegevens ENTSO-G)
LNG terminal's regaz. capacity (entry points)
LNG Terminal
Terminal
Total
Unit
Capacity

Country
BE

Zeebrugge

UK

% of the total

477

477,0 GWh/d

6,95%

Teeside
Isle of Grain
Milford Haven

128,9
625,1
916,8

1.670,8 GWh/d

24,33%

GR

Agia Triada

204,5

204,5 GWh/d

2,98%

IT

Panigaglia
Cavarzere
OLT LNG/Livorno

118,9
243
121,8

483,7 GWh/d

7,04%

NL

Gate Terminal

384,7

384,7 GWh/d

5,60%

LT

Klaipeda

122,4

122,4 GWh/d

1,78%

PL

Swinoujscie

158

158,0 GWh/d

2,30%

FR

Dunkerque (-> BE)
Dunkerque (-> FR)
Montoir de Bretagne
Fos (Tonkin / Cavaou)

(285)
570
320,5
360,6

1.251,1 GWh/d

18,22%

205

205 GWh/d

2,98%

542,9
278,3
375,8
375,8
115,2
222,7

1.910,7 GWh/d

27,82%

6.867,9 GWh/d
3.786,1 GWh/d
3.081,8 GWh/d

100,00%
55,13%
44,87%

PT

Sines

ES

Barcelona
Sagunto
Cartagena
Huelva
Mugardos
Bilbao

EU

Total EU28
Non odorized
Odorised/isolated
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3 Conclusies (DEEL A)
In de toekomst zich van aardgas bij verschillende landen blijven voorzien is uiteraard een belangrijke
bewijs voor bevoorradingszekerheid. Energiediversificatie is essentieel voor Europa en voor België.
Deze diversificatie houdt in dat men toegang heeft tot verschillende energiebronnen, talrijke
leveranciers alsook verschillende aanvoerroutes. Deze laat toe om het risico van afhankelijkheid van
een enkele bron of leverancier te verminderen. Een land dat zijn energiemix diversifieert, versterkt
zijn energiezekerheid en beschermt zich tegen energieverstoringen.
Daartoe beschikt de Belgische markt over een arsenaal aan middelen die een grote diversificatie van
de aardgasvoorziening toelaten:
-

Een infrastructuur van grondpijpleidingen, een LNG-terminal en een opslagreservoir;
Verschillende bevoorradingsbronnen die door deze verschillende transportmiddelen
worden vervoerd;
Betrouwbare partners zoals Noorwegen in directe verbinding, die een baseload
bevoorrading mogelijk maken met LNG als een balanceringsvariabele;
Een concurrerende Belgische markt met een 40-tal leveranciers (2020), waaronder
verscheidene met een internationale omvang;
Een aardgasnet dat buitensporig groot is ten opzichte van de eigen behoeften en dat
ongeveer tweederde van de naar andere westerse landen (Duitsland, Nederland, Frankrijk)
vervoerde volumes doorlaat.
Een
toegang
tot
de
bevoorradingsbronnen
op
de
wereldmarkt
met
uitbreidingsvooruitzichten van de havenfaciliteiten voor het lossen van LNG;
Een marktgericht en dynamisch beheer van de opslagfaciliteit te Loenhout: een recente
nieuwe wet staat immers toe om capaciteiten uit te wisselen via veilingen tegen een
reserveprijs die lager ligt dan het gereguleerde tarief, waardoor de opvulmogelijkheden
worden uitgebreid, rekening houdend met de huidige marktomstandigheden. Er werd
trouwens een eerste veiling op 22 februari 2022 door Fluxys georganiseerd die een groot
succes was.

Toch,
-

hoewel België over een infrastructuur beschikt die een grote diversificatie mogelijk maakt,
valt het gebruik dat de markt van deze mogelijkheid zal maken op vlak van sourcing van gas,
moeilijk te voorspellen.
In de geliberaliseerde markt worden de aankoopportefeuilles immers beheerd door
marktdeelnemers, vaak op Europees niveau, die vrij beslissen waar zij zich willen voorzien.
Zo blijven de noodzakelijke investeringen op lange termijn op mondiaal niveau onzeker, in
het bijzonder voor de LNG-infrastructuren.
De geopolitieke uitdagingen kunnen de verwachte werking van de markt beïnvloeden.

Als conclusie is het essentieel dat België
-

-

de aardgasbevoorrading in het algemeen, maar ook in crisissituaties zoals nu, nauw te
volgen, onder meer via de dagelijkse rapportage door de Belgische TSO over de situatie en
wekelijkse (of frequentere volgens de omstandigheden) vergaderingen over de stand van
zaken met de Algemene Directie Energie, vertegenwoordigers van de Minister van Energie,
de TSO, het Nationaal Crisiscentrum, enz. en
ervoor zorgt dat adequate procedures onder de vorm van een geactualiseerd noodplan en
afschakelingsplan operationeel zijn ingeval er zich een kritieke situatie voordoet met
betrekking tot haar aardgasbevoorrading.

Als aandachtspunt geldt dat men de complexiteit van het energieveld niet mag onderschatten,
waardoor elke analyse op Belgisch niveau zowel complex als delicaat is. Dat is onder andere te
weten aan het feit dat:
•

de toegang tot informatie over de oorsprong van het verbruikte gas in het algemeen niet
beschikbaar is in het kader van de geliberaliseerde markt. De specificaties van commerciële
contracten met producenten zijn immers relatief vertrouwelijke informatie. De
overeenkomsten die op de schaal van de Europese of zelfs internationale markt uitgewerkt
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•
•
•
•

worden, laten moeilijk toe om de commerciële stromen in overeenstemming te brengen met
de fysieke stromen, en nog minder om ze te koppelen aan een eindgebruikerscontract;
het mechanisme van de marktwerking niet alleen op nationaal niveau, maar vaak ook op
Europees of zelfs mondiaal niveau bepaald wordt;
markten die niet noodzakelijk rationeel reageren (vrijwillige beperking van het aanbod van
een producent ondanks een hoge prijssituatie);
handel in aardgas die in fine afhankelijk is van de beschikbare fysieke capaciteiten;
de effecten van de ene vector op de andere bemoeilijken de beslissingen genomen door de
operatoren (sectorintegratie).
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DEEL B - Energiemix: afhankelijkheid,
bevoorradingszekerheid, prijzen
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1 Energiebalans van België
De weergave van de energiebalans van België (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) toont duidelijk
hoe het land afhankelijk is van de import van energiedragers die de door de verbruikers gevraagde
energie leveren. Deze toont ook het grote aandeel van de export van energieproducten en dus van
de industriële transformaties en stromen die onze economie kenmerken.
De binnenlandse producties beperken zich tot energie opgewekt uit afval en hernieuwbare energie.
De “nucleaire productie” aan de linkerkant van vertegenwoordigt eigenlijk de warmte die uit het
proces voortvloeit (volgens statistische conventie).

Afbeelding 32: Energiebalans van België. Links de import en de productie; rechts de verbruiksectoren. De
elektriciteitsproductie staat als een tussenstap (IEA).

In de afgelopen decennia heeft België het gebruik van fossiele brandstoffen verminderd en het
aandeel van hernieuwbare energie verhoogd. De opwekking van elektriciteit uit steenkool werd
sinds 2016 opgegeven en België is wereldleider op het gebied van offshore-windenergie.
De afhankelijk van de import van fossiele brandstoffen om aan de binnenlandse energiebehoeften
te voldoen, is zeer hoog. In 2020 bedroeg de energieafhankelijkheid 17 78,1% (van het bruto
binnenlands verbruik). De diversificatie van importlanden en strategische voorraden zijn de
belangrijkste middelen om de bevoorradingszekerheid te garanderen.
België beschikt zowel voor gas als elektriciteit over de meest geïnterconnecteerde gas- en
elektriciteitstransmissienetwerken in Europa.
België is het 5de EU-land (na Malta, Cyprus, Luxemburg en Griekenland) dat voor zijn
energiebehoeften het meest afhankelijk is. Zij staat ook op de 11de plaats van de EU-landen die voor
hun energiebehoeften afhankelijk zijn van Rusland (Nederland is nog afhankelijker dan wij).

Statistisch gezien komt de energieafhankelijkheid overeen met de ratio tussen de netto-invoer en de som
van het bruto binnenlands verbruik en de bunkervoorraden voor de internationale zeescheepvaart.
17
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Afbeelding 33: Evolutie van de totale energielevering aan België, per bron, tussen 1990 et 2020 (TJ) (IEA)

1.1 Primair energieverbruik
Het primaire energieverbruik meet de totale vraag naar energie van een land. Het omvat het verbruik
van de energiesector zelf, de verliezen bij de omzetting (van gas in elektriciteit bijvoorbeeld) en de
energiedistributie, alsook het eindverbruik van de eindgebruikers. Dit omvat de energie die wordt
verbruikt voor niet-energetische doeleinden (bijvoorbeeld het verbruik van aardolieproducten voor
de productie van kunststof of het verbruik van aardgas voor de productie van waterstof en de
stikstof-derivaten daarvan).
Tabel 16: Primair energieverbruik in België in 2020 (FOD Economie)

In 2020 bedraagt het totale primaire energieverbruik van België 51,4 Mtoe (Tabel 16). Dit niveau
van primair energieverbruik, dat het laagste sinds het begin van de jaren 1990 is, is hoofdzakelijk
het resultaat van de coronaviruscrisis. Deze crisis veroorzaakte vooral een daling van het verbruik
van aardolieproducten. Naar aanleiding van jarenlang gevoerd beleid is de energie-intensiteit van
zowel de industrie als de residentiële sector verminderd (Afbeelding 34).
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Afbeelding 34: Evolutie van de energie-intensiteit van de fabrieksindustrie in België 2000-2019 (MJ/USD) (IEA)

1.2 Aardolie en aardolieproducten
De Belgische bevoorrading van aardolie en aardolieproducten is gediversifieerd. Vandaag is bijna
30% van de ingevoerde ruwe olie afkomstig uit Rusland. Onder de OPEC-landen zijn Saoedi-Arabië
en Nigeria de landen waaruit België het meest importeert (respectievelijk 18,5% en 8,5%). De andere
niet-OPEC-landen omvatten Canada, Colombia, Cuba, Frankrijk, Gabon, Kazachstan, Trinidad en
Tobago en niet gespecifieerde Afrikaanse landen.

Afbeelding 35: Bronnen van invoer van ruwe aardolie in België (FOD Economie)

Rusland blijft een belangrijke leverancier van nafta. De binnenlandse productie van de Belgische
raffinaderijen wordt verbruikt binnen hun eigen petrochemische afdeling.
De nationale productie van benzine en diesel is veel groter dan het Belgische verbruik. Daarom kan
België zich positioneren als een grote netto-exporteur van benzine en diesel. Hoewel België een
overschot heeft, voert ze om redenen van prijs- en bevoorradingsdiversificatie toch
aardolieproducten in, zodat ongeveer 10% van de import van diesel uit Rusland komt. Het is niet
mogelijk te bepalen of deze importen bestemd zijn voor de bevoorrading van België of voor de
buitenlandse handel.
Onze afhankelijkheid van de invoer van kerosine heeft impliceert Rusland niet. Kerosine wordt naar
de buurlanden via de NAVO-pijpleiding vervoerd.
De prijs van de aardolieproducten wordt bepaald op de internationale markt. In België worden de
schommelingen van deze prijs en van de wisselkoersen weerspiegeld in de pompprijzen via een
systeem van maximumprijzen, dat in de programmaovereenkomst wordt geregeld.
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1.3 Aardgas
Zoals vermeld in DEEL A, is België volledig afhankelijk van import voor haar bevoorrading van
aardgas 18. Nu de aardgasmarkt geliberaliseerd is, wordt de levering van moleculen (hun bron)
overgelaten aan het initiatief van de markt, die echter kan steunen op een infrastructuur die
gediversifieerd en buitensporig groot is ten opzichte van enkel de binnenlandse behoeften.

Afbeelding 36: Bron van de importen van aardgas verbruikt in België (%) (FOD Economie)

De aardgasprijzen vloeien voort uit de commerciële activiteiten op de Europese (pijpleidingen) en
mondiale (LNG) markten, alsook uit de contractuele voorwaarden tussen exploitanten
(langetermijncontracten, hubs met spotprijzen).
De leveranciers/shippers bouwen een portefeuille op van lange-, middellange- en
kortetermijnaankopen bij de aardgasproducenten en -markten in functie van de ramingen van de
toekomstige vraag van hun afnemers. Het risicobeleid vereist in het algemeen dat het volume- en
prijsrisico gedekt wordt door koop- en verkoopposities ook voor de toekomst op elkaar af te
stemmen. Vandaar de producten op de gasbeurzen: spot (day-ahead) en “futures”: maandelijks,
driemaandelijks, jaarlijks.
Er zijn drie grote aardgasmarkten: de Verenigde Staten, Europa en Azië-Pacific, elk met een
hoofdmarkt/HUB die de prijs bepaalt, respectievelijk: de Henry Hub, de TTF en de JKM. Als de
markten niet aan verplichtingen onderhevig zijn, kunnen uitwisselingen tussen de markten
plaatsvinden, hoofdzakelijk via LNG, en convergeren de prijzen tussen de regio's. Als de vraag in een
regio onverwacht toeneemt, stijgt de lokale prijs bijgevolg en dit trekt gasstromen uit een andere
regio aan. Dit resulteert in een iets hogere prijs in beide regio's, op voorwaarde dat de
gasuitwisselingscapaciteit tussen de regio's voldoend is.
Wanneer de wereldprijs stijgt, zorg dit ervoor dat de producenten hun productie verhogen.
Wanneer de wereldprijs daalt, zorg dit ervoor dat de consumenten de vraag verhogen (bijvoorbeeld
gas om elektriciteit te produceren).
Deze twee effecten houden elkaar op lange termijn in evenwicht om te komen tot een stabiele
“marginale productiekost op lange termijn” van ongeveer 20 euro/MWh, hetgeen voldoende is om
op lange termijn de extra productie te stimuleren zonder de vraag op lange termijn te belemmeren.
18

met uitzondering van een zeer kleine productie van biomethaan
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Op korte termijn kunnen echter grote schommelingen zich voordoen als de markt tijdelijk over- of
onderbevoorraad is.
Gascontracten worden traditioneel geïndexeerd op basis van olie, vooral wanneer olie de
concurrerende brandstof is, maar de indexering op basis van de hub wordt vooral in Europa en de
Verenigde Staten gebruikt. Verschillende soorten hubindexeringsmechanismen verklaren waarom
de gasstromen volgens de shippers en de leveranciers kunnen verschillen. Hub-indexen worden als
betrouwbaar beschouwd, dat wil zeggen dat zij representatief zijn voor het werkelijke evenwicht
tussen de vraag en de aanbod door de marktspelers. De prijsvolatiliteit kan zich voordoen bij een
tijdelijk onevenwicht tussen de vraag en de aanbod (bijvoorbeeld bij kouder weer). Dan laat de
opslag toe om de prijsschommelingen af te vlakken - zolang er voldoende gas in opslag is.

1.4 Vaste fossiele brandstoffen
De laatste Belgische steenkoolmijn sloot in 1992. Er is nu nog maar een kleine recuperatie steenkool
uit slakkenbergen. België is dus volledig afhankelijk van het buitenland voor haar import van vaste
fossiele brandstoffen. Nu de markt geliberaliseerd is, wordt de levering van brandstoffen (de bron
ervan) aan het initiatief van de markt overgelaten. Er zijn grote voorraden hard coal in België
(Afbeedling 37), die hoofdzakelijk door onze industrieën worden gebruikt.
Gezien de toenemende milieuoverwegingen is het onwaarschijnlijk dat er nieuwe kolencentrales
voor de opwekking van elektriciteit in België zullen worden gebouwd.

Afbeedling 37: Stand van de voorraden vaste brandstoffen in België eind december 2021 (voorlopige gegevens uit de
enquête AQ coal 2021) (in kt) (FOD Economie)

De import in 2020 kwam hoofdzakelijk uit Rusland en Australië, gevolgd door de Verenigde Staten
en Duitsland (Afbeelding 38). Er moet echter opgemerkt worden dat steenkool van Russische
oorsprong in het algemeen nog tot cokeskool moet worden verwerkt alvorens in onze industrieën
te worden gebruikt, in tegenstelling tot steenkool uit Australië of de Verenigde Staten.
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Afbeelding 38: Import van vaste fossiele brandstoffen in België per bron en land van herkomst, in 2020 (kt) (FOD
Economie)

1.5 Nucleaire brandstof
België is lid van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM) sinds de
inwerkingtreding ervan in 1958. Alle nucleaire materialen (uranium, plutonium) die zich in
splijtstoffen in alle EURATOM-landen bevinden, zijn eigendom van EURATOM.
Het EURATOM-Verdrag heeft aan het Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA) de taak
toevertrouwd om een regelmatige en billijke bevoorrading van nucleaire materialen (ertsen,
grondstoffen en bijzondere splijtstoffen) voor alle gebruikers van de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie in stand te houden door zich van een gemeenschappelijk bevoorradingsbeleid te
voorzien.
De strategische doelstelling van dit agentschap is het waarborgen van de bevoorradingszekerheid
van nucleair materialen op korte, middellange en lange termijn, voor alles dat betrekking heeft tot
de levering van nucleaire brandstof voor de productie van elektriciteit en de onderzoeksreactoren.
EURATOM en zijn Voorzieningsagentschap beschikken over mechanismen om de bevoorrading van
nucleaire materialen bij alle stappen van de splijtstofcyclus te waarborgen: levering van uranium,
conversiediensten, verrijkingsdiensten en splijtstoffabricage.
95% van het in Europa gebruikte uranium is afkomstig uit landen buiten EURATOM. De herkomst
van het uranium dat in 2020 aan Europa werd geleverd, wordt geïllustreerd op Afbeedling 39.
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Afbeedling 39: Herkomst van het uranium dat aan de Europese exploitanten geleverd werd en vergelijking met het
gemiddelde van de afgelopen 5 jaar (EURATOM)

Wat de leveranciers van conversiediensten betreft, werd 28% van de behoeften van de EU voldaan
door Orano - Frankrijk, gevolgd door Rosatom - Rusland (24%), Cameco (31%) en ConverDyn - VS
(15%).
Europa speelt een centrale rol in de wereldproductie van nucleaire brandstof (Frankrijk, Spanje,
Zweden) naast de VS, Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk, die samen 60% van de
wereldproductie vertegenwoordigen.
De brandstof voor de Belgische kerncentrales wordt in Europa vervaardigd.

1.6 Elektriciteitsproductie en -verbruik
Een gediversifieerde mix van bronnen zorgt vandaag voor de productie van elektriciteit in België
(Tabel 17).
De afgelopen jaren lag het aandeel van het aardgas dat wordt gebruikt voor de productie van
elektriciteit en verkochte warmte (voor de statistici de omzettingssector) ten opzichte van het totale
op de Belgische markt beschikbare aardgas tussen 24 en 27%.
In tegenstelling tot andere vectoren, wordt de in België verbruikte elektriciteit hoofdzakelijk binnen
onze grenzen geproduceerd. De uitwisseling van elektriciteit met de buurlanden leidt niet tot een
zorgwekkende afhankelijkheid, maar onderstreept veeleer de dynamiek van de regionale markt.
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Tabel 17: Primaire elektriciteitsproductie in België in 2020 (FOD Economie)

De situatie van de bevoorradingszekerheid van elektriciteit wordt zowel direct (bijvoorbeeld via de
beschikbare productiecapaciteiten en via het productieniveau en het niveau van de in- en uitvoer)
als indirect (via de prijzen) gemonitord 19. Het toezicht bestaat uit drie delen:
•
•

•

De permanente monitoring is gebaseerd op de meest recente gegevens van het Eliagegevensplatform en wordt dagelijks geactualiseerd.
Backward monitoring onderzoekt de bevoorradingszekerheid van de laatste kalendermaand
op dagbasis. Dit maakt het mogelijk onverwachte tendensen op te merken en te
interpreteren, die onopgemerkt kunnen blijven wanneer de aandacht op het huidige
moment is gericht.
Bij de prospectieve monitoring worden de meest recente gegevens en studies verzameld
die de toekomstige ontwikkeling van de beschikbare capaciteiten en de marktprijzen
analyseren.

Ter illustratie blijkt uit Afbeelding 40dat, gezien de hoger dan verwachte onbeschikbaarheid (20%)
van kerncentrales in Frankrijk, de stromen uit Nederland en/of Duitsland via België hoofdzakelijk
naar Frankrijk blijven gaan (tot 7,8 GW aan invoer). Deze situatie wordt sinds 18 december 2021 in
het oog gehouden.

19

Monitoring elektriciteitsbevoorrading | FOD Economie (fgov.be)
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Afbeelding 40: Fysieke elektriciteitsstromen (in MW) op 3 maart 2022, per uur, op elk van de interconnecties tussen
België en de buurlanden. Een positieve waarde betekent een uitvoer uit België, terwijl een negatieve waarde een invoer
in België betekent.

Afbeelding 41 20toont de dekking van de Belgische belasting (load) om 18.00 uur (piekverbruik),
voor elke dag van de laatste maand. Deze grafiek toont de verdeling van de binnenlandse productie
per technologie en de rol die import en export van elektriciteit spelen in onze bevoorrading.
In februari ligt de belasting tussen ±9.600 en ±12.600 MW (de laagste waarden doen zich
gewoonlijk voor tijdens weekends en op feestdagen). De beschikbare productiecapaciteit van
windenergie schommelt sterk tussen ±500 en ±4.000 MW - er is nauwelijks zonne-energie in België
om 18.00 uur in februari. In de eerste helft van de maand was de netto-uitvoer veel groter dan de
netto-invoer. Daarna is de balans min of meer in evenwicht, wat hoogstwaarschijnlijk een gevolg is
van de vermindering van de Belgische nucleaire productiecapaciteit sinds 17 februari.

De categorie "Andere" omvat alle productiecapaciteiten die niet in een andere categorie zijn opgenomen,
alsook capaciteiten die niet rechtstreeks door Elia worden gemonitord. Deze categorie omvat dus onder meer
zonne-energie die niet door Elia wordt opgevolgd, hydraulische energie, afval, enz.
20
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Afbeelding 41: Overzicht van het Belgische elektriciteitsbevoorrading rond 18 uur (piek) voor elke dag van februari
2022 (in MW) (FOD Economie)

Zolang er geen congestie is op de interconnecties, zijn de day-aheadprijzen van België en zijn
buurlanden identiek. De Belgische markt is immers gekoppeld aan de markten van de buurlanden
(Nederland, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk). Congestie doet zich voor
wanneer er onvoldoende interconnectiecapaciteit is om via een internationale
elektriciteitsuitwisseling een grensoverschrijdende evenwichtsprijs te bereiken. Onder deze
omstandigheden kunnen de prijzen tussen de landen in de koppelingsruimte uiteenlopen.
Een meer volledige analyse waarbij de prijzen voor de Belgische verbruiker worden vergeleken met
die van de buurlanden is te vinden in de studie van de CREG« A European comparison of electricity
and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers » 21.
Op de website van de FOD zal binnenkort een toelichting worden gegeven bij het mechanisme voor
de totstandkoming van de elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkt.

21

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F20200520EN.pdf
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1.7 Hernieuwbare energie en afval

Afbeedling 42: Evolutie van de hernieuwbare en op afval gebaseerde elektriciteitsproductie in België 1990-2020 (in
GWh) (IEA)

In 2020 is het aandeel van hernieuwbare energie en energie uit afval gestegen tot 10,8% van het
primaire energieverbruik.
De meeste hernieuwbare energiebronnen en energie uit afval zijn opgenomen in de binnenlandse
energieproductie van België. Onze energieonafhankelijkheid dankzij zon, wind en zelfgegenereerd
afval komt overeen met 12% van ons finaal energieverbruik.
De groei van dit aandeel in de laatste twee decennia is vrij constant geweest (Afbeedling 42).
Hernieuwbare bronnen zijn waterkracht (uitgezonderd pompaccumulatie), wind, zon, geothermische
warmte, biomassa, biogas en afval. De productie van primaire energie uit hernieuwbare
energiebronnen en brandstoffen is tussen 2011 en 2020 sterk toegenomen, vooral dankzij de
installatie van nieuwe windmolenparken en zonnepanelen. Tussen 2019 en 2020 is de productie
van windenergie met 30,9% en die van zonne-energie met 20,1% gestegen.
In het afgelopen decennium is de bruto-elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen
opmerkelijk toegenomen, met een productie tot 23,4 TWh in 2020 en een vermindering van het
gebruik van olieproducten en vaste fossiele brandstoffen tot gevolg.
Wat de in- en uitvoer betreft :
•
•
•
•

22

Biomassa: 28.000 TJ aan netto-invoer (import-export) in 2020 22, bij een verbruik van
77.150 TJ. In de afgelopen tien jaar bedroeg de netto-invoer van biomassa tussen 25 en
40% van het eindverbruik van vaste biomassa voor energiedoeleinden.
Hernieuwbaar stedelijk afval (ordes van grootte zijn vergelijkbaar voor niet-hernieuwbaar
stedelijk afval): ongeveer 30 TJ netto-invoer, voor een verbruik van 16 200 TJ in 2020.
Houtskool : het totale verbruik, ongeveer 30 kt/jaar, is afkomstig van invoer. Sinds 2021
wordt een zeer klein deel in België geproduceerd.
Vloeibare biobrandstoffen: gedeeltelijk ingevoerd (a priori niets uit Rusland). Er is een nettouitvoerstatus voor bio-ethanol (invoer voornamelijk uit Nederland), maar een nettoinvoerstatus voor biodiesel (invoer voornamelijk uit Nederland en Zwitserland) en voor
andere vloeibare biobrandstoffen (die voornamelijk worden gebruikt in
warmtekrachtkoppeling).

TJ delen door 3600 om TWh-waarden te verkrijgen (1GWh=3,6TJ, vaste omzettingsverhouding).
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•

Wat het niet-energieverbruik betreft, is Rusland een belangrijke bron voor de
papier(hout)sector.

Wat de offshore productie van hernieuwbare energie betreft (Belgisch deel van de Noordzee), zijn
de 9 windmolenparken in de oostelijke zone tussen 2009 en 2020 in gebruik genomen. Deze parken
tellen samen 399 turbines en een totaal geïnstalleerd vermogen van 2 261 MW. De brutoproductie
van deze parken wordt voor de komende jaren geraamd op gemiddeld 8,2 TWh per jaar.
De federale regering zal een aanbestedingsprocedure organiseren voor de toekenning van
domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van offshore-installaties voor de productie van
hernieuwbare elektriciteit in de "Prinses Elisabeth-zone" van de Noordzee.
Op 15 oktober 2021 heeft de ministerraad zijn goedkeuring gegeven aan de doelstelling van
minimaal 3,15 GW en maximaal 3,5 GW extra productiecapaciteit in de Prinses Elisabethzone en
aan het principe om windenergie aan te sluiten via een energie-eiland.
Het afgesproken tijdschema voorziet in de bouw van het (de) windpark(en) vanaf de eerste
aanbesteding in 2028 - 2029 met een nieuwe capaciteit van 700 MW die in 2029 beschikbaar is.
De bouw van de windparken uit de tweede aanbesteding (max. 1.400 MW) en het windpark uit de
derde aanbesteding (tussen 1.050 en 1.400 MW) is gepland voor 2029. De totale nieuwe
productiecapaciteit van ten minste 3 150 MW zal vanaf 2030 in productie zijn.

2 Gevolgen op korte termijn van de crisis OekraïneRusland
2.1

Oliebevoorrading

De invoer van ruwe olie uit Rusland schommelt de laatste tijd en vertoont een dalende tendens
(Afbeelding 43).

Afbeelding 43 : Aandeel van Rusland in de invoer van ruwe olie (%) (FOD Economie)

De bevoorrading is momenteel altijd gegarandeerd. België beschikt over strategische reserves van
meer dan 3 miljoen ton ruwe olie-equivalent, wat neerkomt op een voorraad voor 90 dagen.
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Afbeelding 44: Belgische strategische reserves in ton en ton aardolie-equivalent (FOD Economie)

Collectieve actie van het IEA
Op 1 maart werd binnen het IEA op ministerieel niveau besloten tot een collectieve actie, gericht
op een gezamenlijke vrijgave van 60 miljoen vaten, gedekt door de vrijwillige bijdragen van de
lidstaten. Voor de Belgische bijdrage aan de collectieve actie van het IEA zal derhalve een deel van
de strategische voorraden worden gebruikt.
In een eerste fase heeft België op 26 februari 3,8 k ton aardolieproducten vrijgegeven waarvan 0,5
k ton benzine, 3 k ton diesel winterkwaliteit en 0,3 k ton diesel voor machines om Oekraïne te
steunen.
In een tweede fase wenst België 33,25 k ton aardolieproducten, met name het equivalent van een
dag strategische voorraden, ter beschikking te stellen. België analyseert momenteel de modaliteiten
van zijn bijdrage om Oekraïne mee te helpen.
Acties van de sector
Bovendien beschikken de marktdeelnemers ook over een commerciële voorraad. De sector
organiseert zich om alternatieven te vinden voor Russische ruwe olie. De Antwerpse raffinaderijen
zijn aangepast om met verschillende soorten ruwe olie te worden bevoorraad. De invoer van ruwe
aardolie zal heel waarschijnlijk hoofdzakelijk komen uit de Perzische Golf (Verenigde Arabische
Emiraten, Saudi-Arabië, Koeweit) en Noorwegen, hoewel Noorwegen een beperkte overcapaciteit
heeft. Saoedi-Arabië is een van de weinige OPEC+-landen 23 met reservecapaciteit; het is samen
met de Verenigde Arabische Emiraten het enige land dat in staat is zijn volumes snel te verhogen.
Op woensdag 2 maart 2022 heeft de groep besloten (nog) geen gebruik te maken van deze extra
capaciteit. De volgende vergadering vindt plaats op 31 maart 2022.
Naftabevoorrading
Er kan een probleem zijn met de bevoorrading van nafta, waarvan 50% uit Rusland wordt ingevoerd
en in de petrochemische sector wordt gebruikt.
In geval van een verbod op de invoer van Russische olie zijn er verschillende alternatieven om de
bevoorrading veilig te stellen. De uitvoer van benzine uit Europa zou kunnen worden verminderd
om indirect meer nafta op de Europese markt te houden. Concreet betekent dit dat minder volumes
naar de Verenigde Staten en West-Afrika zullen worden gezonden.
Normaal gesproken exporteert Europa ook nafta naar Japan (na de VS de grootste producent van
ethyleen ter wereld), maar deze stroom zal naar verwachting opdrogen. De stroom zal omkeren en
de volumes uit het Midden-Oosten, en vooral de Perzische Golf, zullen naar Europa en gedeeltelijk
naar Japan stromen. Door de toegenomen vraag, voornamelijk van Europese en Japanse importeurs,
en het beperkte aanbod, zou de prijs kunnen stijgen.

Saoudi-Arabië staat aan het hoofd van de OPEC. OPEC+ bestaat uit de OPEC-landen en tien andere nietexporterende landen van de OPEC, aangevoerd door Rusland.
23
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De gevolgen voor de marktprijzen
Het effect op de prijzen is moeilijk te voorspellen, aangezien de prijs sterk afhankelijk is van
schommelingen op de internationale markten. De prijs van ruwe olie schommelt momenteel rond
125 dollar per vat (Afbeelding 45).

Afbeelding 45 : Prijs van olie per vat op de wereldmarkt (US$)

De prijs van olieproducten stijgt als gevolg van de onzekerheid over de Russische export, met name
voor diesel en kerosine. Voor nafta is een gestage prijsstijging merkbaar (Afbeelding 7).

Afbeelding 46 : Evolutie van de aardolieprijs tussen 16 februari en 6 maart 2022 (€/t) (Argus Media)
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2.2

Aardgas

Er zijn momenteel geen problemen met de Belgische invoer van aardgas. De Zeepipe (import uit
Noorwegen) vervoert op zijn maximale capaciteit. In januari 2022 was de invoer van LNG veel groter
dan in dezelfde periode vorig jaar. Sinds medio februari is de tendens omgekeerd (invoer op een
lager niveau dan vorig jaar). De LNG-markt is een mondiale markt, waar de concurrentie op
wereldwijde basis plaatsvindt. Deze in België vastgestelde vermindering van de LNG-invoer zou
kunnen worden verklaard door een grotere vraag uit Azië in het kader van langetermijncontracten
en een (beperkt) aanbod op de spot market, onderhevig aan marktspeculatie (evenwicht tussen
vraag en aanbod). Ook de aanvoer van laagcalorisch gas uit Nederland is geen probleem.
Er is een inkrimping van de industriële vraag ten gevolge van de zeer hoge aardgasprijzen.
De doorvoer door België is zelfs hoger dan vorig jaar. De invoer uit Zeebrugge en Duinkerken is
hoofdzakelijk bestemd voor Duitsland (Eynatten), wat resulteert in een nogal ongebruikelijke westooststroom. Er zijn geen problemen met het Within-Day evenwicht. Er zijn geen problemen met het
Within-Day evenwicht.
Rusland
Tot dusver is er geen onderbreking geweest van de stromen uit Rusland naar Europa via de drie
belangrijkste routes :
-

Nord Stream I (Greifswald)
o via de Baltische Zee om aan te komen in Duitsland
Yamal (Kondratki)
o via Wit-Rusland om aan te komen in Polen
Routes via Oekraïne (Velké Kapusany)
o om aan te komen in Slovakije (belangrijkste route), maar tevens in Hongarije en
Roemenië.

Het gastransportnetwerk in Oekraïne ondervindt momenteel geen gevolgen van de gevechten.
De capaciteit van de pijpleidingen die voor het vervoer van Russisch gas worden gebruikt, wordt
echter niet meer volledig benut. Gazprom komt momenteel zijn langetermijncontracten na, maar
stelt geen extra kortetermijnvolumes meer ter beschikking van de Europese markt, ondanks de hoge
marktprijzen. Aangezien het huidige aanbod van Russisch gas niet langer reageert op marktsignalen
en alternatieven beperkt zijn, heeft dit een negatief effect op de marktliquiditeit, waardoor de prijzen
de hoogte in schieten.
North Stream I levert stabiel gas op bijna zijn nominale capaciteit van 1.800 Gwh/dag. De stroom
van de belangrijkste gasinvoerroute via Oekraïne (Velké Kapusany- SK) is, na op 19/2 een minimum
van 240 GWh/dag te hebben gepasseerd, op 1/3 gestegen tot 885 GWh/d en heeft zich sedertdien
op deze waarde gestabiliseerd. Dit ligt echter nog steeds onder het gemiddelde debiet van de
afgelopen jaren van 1.300 GWh/dag. De situatie in Yamal (Kondratki) lijkt iets te verbeteren, maar
is nog lang niet genormaliseerd. Na nul te zijn geweest in januari 2022, steeg de stroom tot iets
minder dan 100 GWh/dag in februari 2022 en bereikte ongeveer 370 GWh/dag in de eerste 10
dagen van maart 2022 . 24 Met een gemiddelde energiestroom van 980 GWh/d in de afgelopen
jaren is de situatie weliswaar verbeterd, maar nog niet vergelijkbaar met de stromen van vóór de
crisis.
Volgens het IEA importeerde de EU in 2021 140 bcm (of miljard m3 ) gas via pijpleidingen en 15
bcm LNG uit Rusland. Dit vertegenwoordigt bijna 32% van het totale gasverbruik van de EU en 40%
van haar invoer 25.
Als gevolg van de huidige situatie, en mocht deze verslechteren met gevolgen voor de levering van
aardgas uit Rusland, zal een onderscheid moeten worden gemaakt tussen capaciteitsproblemen
(pijpleidingen) en problemen in verband met de moleculaire toevoer (de twee kunnen al dan niet
worden gecombineerd).
24De
25

capaciteit van Yamal is 1027,1 GWh/d, maar is nooit bereikt

Zie 2.2.2.4.3 Situatie invoer uit Rusland
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Een onderbreking van de Russische gastoevoer zou veeleer een indirect effect hebben op België,
waarschijnlijk in twee fasen:
1) Een aanzienlijke stijging van de groothandelsprijs ten gevolge van een toegenomen vraag uit
Noord-Oost-Europa door een scherpe daling of een volledige terugtrekking van de gasvoorziening
uit Rusland. Dit zou leiden tot grotere stromen van west naar oost.
In geval van crisis wordt derhalve verwacht dat op Belgisch niveau een aanzienlijke vraag naar gas
voornamelijk uit Duitsland en eventueel Nederland zal komen. Dit scenario is door Fluxys
bestudeerd 26.
2) Indien de bovenvermelde landen geconfronteerd worden met een fysieke schaarste en enerzijds
alle marktgerichte maatregelen hebben uitgeput en anderzijds onbeschermde klanten hebben
afgesloten (via solidariteit), kunnen deze landen ook een beroep doen op het
solidariteitsmechanisme 27, waarbij België kan worden gevraagd om hoeveelheden gas vrij te geven.
Ondanks de grote volumes aardgas die door België worden vervoerd (twee tot drie keer de nationale
vraag) en de verwachte effecten van een sterke daling van de industriële vraag in geval van zeer
hoge prijzen, bereiden AD Energie en Fluxys zich voor om die noodscenario's te beheren. De
gevolgen voor de continuïteit van de bevoorrading in België zullen naar verwachting geringer zijn
dan in de oostelijke EU-landen. Het noodplan bevat verschillende (markt- en niet-marktgebaseerde)
maatregelen die kunnen worden toegepast (voornamelijk door Fluxys).
Opslag 28
De opslag van Loenhout is op 6 maart (Afbeedling8) gevuld tot 22,09% van het gereserveerde
volume, wat normaal is voor deze tijd van het jaar (einde van het winterseizoen). Momenteel geven
3 shippers gas 29 in emissie omdat hun contracten eind maart van dit jaar aflopen. Zij hebben een
gemiddelde vullingsgraad van 15%, die tussen 13 en 16 maart onder de 10% zou moeten dalen.
Afgezien van het optreden van een koudegolf moet er altijd ten minste het equivalent van 1 TWh
in de opslag van Loenhout aanwezig zijn. In geval van een afgekondigde noodsituatie zou Fluxys
Belgium het recht hebben om een deel van de opgeslagen capaciteit te mobiliseren.

Afbeedling 47: Evolutie van de vullingsgraad van de opslaginstallatie van Loenhout (Fluxys)

Voorheen was het beheer van de opslaginstallatie in Loenhout gereguleerd, waardoor de flexibiliteit
van de exploitant in tijden van hoge energieprijzen beperkt was. Op grond van een nieuwe wet kan
26

Visienota – Capaciteit, Draft 08/03/2022, 16p., Fluxys

27Voorzien

door de Europese verordening (EU) 2017/1938 van het Europees Parlement van de Raad van 25
oktober 2017 betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gasleveringszekerheid

28

Meer details in de nota : Visienota – Opslag, 09/03/2022, 9 p., Fluxys

29Meer

spreekt van emissie wanneer het gas de opslag verlaat. Het omgekeerde is injectie (in de opslag).
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deze capaciteit via veilingen worden verhandeld tegen een reserveprijs die lager ligt dan het
gereguleerde tarief, waardoor het onder de huidige marktvoorwaarden gemakkelijker wordt deze
capaciteit in te vullen. Een eerste veiling werd door Fluxys georganiseerd op 22 februari 2022 en
was een groot succes. De operator heeft 247.272 SBU's (d.w.z. 7.527 GWh) te koop aangeboden
tegen een startprijs van 1,70 €/MWh. In een context die door de gebeurtenissen in Oekraïne werd
bemoeilijkt, namen 2 opslaggebruikers ("shippers") deel aan de veiling en kochten zij samen 132 852
SBU's (~4 000 GWh). Rekening houdend met de verkopen tijdens de in januari georganiseerde
inschrijving, werd 54% van de SBU's verkocht. Een van de twee shippers is begonnen met het vullen
van zijn capaciteit voor 2022-2023. De andere shipper zal pas vanaf 1 april kunnen injecteren, maar
dit betekent niet dat hij onmiddellijk zal beginnen injecteren. Er wordt dus 3,6 TWh (90% van de
54% SBU-verkoop) verwacht in Loenhout op 1 november, maar zonder zekerheid. 3,6 TWh
betekent ~47% van de SBU-volumes of 40% van het totale Loenhout-volume.
Sinds de unbundling (ontvlechting) zijn de zomer-winter prijsverschillen de referentie op basis
waarvan de marktspelers de prijs van de gasopslagcapaciteit bepalen. Als gevolg van de recente
geopolitieke spanningen zijn de “spreads” (Afbeelding 48) tot negatieve niveaus gedaald
(prijsontwikkeling zomer 2022 hoger dan prijs winter 2022/23). Als gevolg daarvan heeft de markt
weinig stimulansen om gasopslagcapaciteit te kopen vóór het injectieseizoen.
Tot dusver zijn sommige naburige opslagoperatoren (Frankrijk, Nederland,...) er niet in geslaagd hun
volledige opslagcapaciteit te verkopen. Duitsland anticipeert hierop door de beheerder van het
marktgebied gas te laten kopen en in Duitse opslagplaatsen te injecteren. Ook al hebben de Franse
opslagoperatoren een groot deel van hun capaciteit tegen zeer lage prijzen verkocht, toch
overweegt Frankrijk de gasopslagverplichtingen voor de komende winter te versterken om de
bevoorrading veilig te stellen.

Afbeelding 48 : Spread in 2021-2022 (Fluxys)

Prijzen
De oorzaak van de huidige prijsstijging is niet het gevolg van een onderbreking van de bevoorrading.
Zoals eerder vermeld, worden de Russische gasleveringen voortgezet overeenkomstig de bestaande
contracten tussen de partijen en op basis van nominaties. Voor geen enkele klant buiten Oekraïne
werd de contractuele levering onderbroken of zelfs beperkt.
Niettemin blijven de “forward”-prijzen stijgen. Achteraf gezien is de prijsstijging in feite begonnen in
het vierde kwartaal van 2021, na een gestage stijging sinds het tweede kwartaal van 2021, ruim
vóór de escalatie van het conflict in Oekraïne.
Hoewel een deel van de prijsstijging kan worden toegeschreven aan veranderende fundamentele
factoren, d.w.z. een wereldwijd evenwicht tussen vraag en aanbod op energiegebied in de context
van het post-covidherstel, vormt dit geen verklaring voor de huidige prijsniveaus.
Wij zijn veeleer getuige van een Europese markt die het vertrouwen in de continuïteit van de
bevoorrading heeft verloren, en wel om een combinatie van redenen :
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-

Voor 24 februari 2022
o Daling van de binnenlandse productie in de EU, als gevolg van de geleidelijke
stopzetting van de L-gasproductie in Nederland.
o Het weergaloze onvermogen van Gazprom om sommige van zijn voorraden in
West-Europa aan te vullen, gekoppeld aan zijn onwil of onvermogen om extra
hoeveelheden te leveren bovenop zijn langetermijnleveringsovereenkomsten.
o De aankondiging door Duitsland van zijn terugtrekking uit North Stream II.

-

En ook, na 24 februari 2022
o De vrees dat de doorvoerroute door Oekraïne zal worden onderbroken.
o De vrees dat Rusland zijn uitvoer naar Europa zal beperken of stopzetten.
o De vrees dat de EU haar invoer uit Rusland zal beperken of stopzetten.
o Economische sancties tegen Rusland die, hoewel zij geen betrekking hebben op de
energiebevoorrading, een indirect effect beginnen te hebben op de energiemarkt.

ENTSO-G heeft van zijn kant, met inbreng van de Europese lidstaten, een analyse van de paraatheid
voor risico's 30 uitgevoerd, waarbij het twee hypothetische scenario's heeft ontwikkeld:
1.
Onderbreking van de Russische gastoevoer via Wit-Rusland en Oekraïne gedurende 3
maanden;
2.

Totale onderbreking van de Russische gastoevoer.

De analyses werden uitgevoerd voor een referentiewinter en een koude winter van 1/1 tot 30/3,
alsmede voor een "eens in de 20 jaar" koudegolf van 2 weken en een historische piekdag. In het
verslag wordt geconcludeerd dat dit beheersbaar is vanuit het oogpunt van de continuïteit van de
bevoorrading, vooral omdat de winter al bijna voorbij is en de huidige prognoses geen extreem lage
temperaturen meer voorspellen. Zelfs een volledige onderbreking van de komende 4 weken zou
zonder aanvullende maatregelen beheersbaar zijn. Vraagrespons is niet in de cijfers opgenomen
(maar wordt wel verondersteld voor te komen). In sommige lidstaten kunnen op piekdagen
noodmaatregelen nodig zijn (vermindering met gemiddeld 12%, in sommige lidstaten met 15%).
Maximaal gebruik van LNG is theoretisch en zou EU-coördinatie vereisen. De opslag zou historisch
laag worden. De opslag zou historisch laag worden.
De LNG-route BE/NL-DE-CZ-SK-UA zou een van de "beste alternatieven" zijn. Conservatief wordt
er in de studie van uitgegaan dat onbeschermde klanten 30% van de vraag tijdens de wintermaanden
vertegenwoordigen. De grootste zorg van de Europese Commissie is het gebrek aan
solidariteitsafspraken en de ontoereikende beschrijving van de geplande maatregelen en de
concrete effecten ervan op de crisissituatie.

2.3

Vaste fossiele brandstoffen

Aangezien België zeer onlangs zijn toevlucht heeft genomen tot Russische steenkool, zal het zich
waarschijnlijk opnieuw wenden tot zijn traditionele belangrijkste partners zoals Zuid-Afrika en de
Verenigde Staten, naast Australië dat een stabiele hoofdpartner is gebleven. Aangenomen mag
worden dat deze wijziging een geringe invloed zal hebben op de prijs van steenkool in België.
De steenkoolverbruikende industrieën in België (metaalnijverheid en productie van nietmetaalhoudende mineralen zoals cement en kalk) waren reeds begonnen steenkool te vervangen
door andere energiebronnen, met name gas.
Aangezien de stijging van de gasprijs waarschijnlijk groter zal zijn dan de stijging van de
steenkoolprijs, is een vertraging van deze transitie op korte termijn mogelijk. Op middellange en
lange termijn moeten het onderzoek en de ontwikkeling van deze overgang worden voortgezet, met
name in de richting van het gebruik van waterstof. Op korte termijn kan een stijging van de prijs
van metaal- en cementproducten worden verwacht.

Working Party on Energy R WK 3546 2022 INIT: Report from the Commission on the reinforced risk
preparedness analysis regarding gas supply for this winter [classified RESTREINT UE/EU RESTRICTED]
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Het deel van de bevolking dat steenkool voor verwarming gebruikt is marginaal en neemt af
naarmate oude installaties worden vervangen.
De aanzienlijke stijging van de prijzen van andere energieproducten heeft steenkool echter
financieel aantrekkelijk gemaakt. Het is dan ook waarschijnlijk dat de overschakeling van
steenkoolverwarming op andere alternatieven zal worden vertraagd zolang de prijs van andere
energieproducten hoog blijft.

2.4

Nucleaire brandstof

Synatom heeft de AD Energie meegedeeld dat er tegen 2025 geen bevoorradingsproblemen
worden verwacht.
•

•
•

•
•

Alle langetermijncontracten voor de aankoop van natuurlijk uraan zijn sinds 2017
afgebouwd als gevolg van de beslissing om kernenergie in 2025 geleidelijk uit te bannen.
Er zijn nog slechts twee contracten waarvan de laatste leveringen dit jaar zullen
plaatsvinden.
De procentuele verdeling van deze uraniumproducerende landen varieert van jaar tot jaar,
afhankelijk van het begin en het einde van de verschillende contracten waarover met de
producenten is onderhandeld.
De recente politieke spanningen en gewelddadigheden in Kazachstan en Niger hebben
weinig invloed gehad op de prijs van uranium, aangezien de prijsbepalingsmechanismen
onafhankelijk zijn van de marktprijzen en werden vastgesteld op het ogenblik dat de
verschillende contracten werden ondertekend.
Het aankoopbeleid van Synatom bestaat erin niet meer dan een marktaandeel van 25% aan
elke leverancier te geven.
Het enige contract dat SYNATOM met het Russische bedrijf TENEX had, is reeds
afgesloten.

EURATOM en de lidstaten beschikken over een gediversifieerd bevoorradingsbeleid en technische
middelen om een onderbreking van de uraniumvoorziening en conversiediensten uit Rusland te
compenseren.
Zoals in de jaren negentig blijft interventie van EURATOM op de markt voor nucleair materiaal
mogelijk in geval van een ernstige verslechtering van de situatie op de uraniummarkt (indien een
gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten daartoe besluit).

2.5

Elektriciteitsproductie en -verbruik

Door monitoring kan het aandeel van de verschillende bronnen in de elektriciteitsmix worden
gevolgd, evenals het niveau van de invoer.
Wat de situatie in Oekraïne betreft, zolang er geen structurele problemen zijn aan de
aardgasbevoorradingszijde, is er geen risico aan de elektriciteitsbevoorradingszijde.
De groothandelsmarkt voor elektriciteit biedt langetermijncontracten, een dagmarkt (DAM, per uur
voor de volgende dag) en een intradagmarkt (elektriciteitsblokken van het laatste uur) De DAM
bepaalt de groothandelsprijs van elektriciteit. De DAM-prijsstelling is gebaseerd op de marginale
prijs van de laatste eenheid die nodig is om aan de totale vraag te voldoen. Dankzij het merit ordersysteem is het de duurste centrale die nodig is om het snijpunt van de vraag- en aanbodcurven te
bereiken, hetgeen het punt is waarop de markt in evenwicht is. Elke producent ontvangt deze prijs
voor de verkochte energie. Door de hoge gasprijzen komen gasgestookte elektriciteitscentrales op
de laatste plaats, maar gezien de samenstelling van het Belgische elektriciteitsproductiepark en de
beperkte productie van hernieuwbare energiebronnen is het vaak een gasgestookte
elektriciteitscentrale die de clearingprijs bepaalt.
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Afbeelding 49: Geaggregeerde geïnstalleerde capaciteit
https://www.elia.be/nl/grid-data/productie/productiepark)

per

brandstoftype,

9

maart

2022

(Elia-

Dit maakt de prijs van elektriciteit in België zeer gevoelig voor schommelingen in de gasprijs. Uit
Afbeelding 50 blijkt duidelijk dat er in Europa een sterke correlatie bestaat tussen gas- en
elektriciteitsprijzen, en België is geen uitzondering op deze trend.

Afbeelding 50 : Correlatie tussen de prijzen M-1 voor gas TTF en de elektriciteitsprijzen in Duitsland sinds begin 2021.
(IEA)

In februari (Afbeelding 51) zijn de over algemeen genomen hoge tot extreem hoge prijzen van België
en de buurlanden enkel gelijk gedurende ongeveer acht dagen. Op alle andere dagen zijn de Duitse
prijzen lager dan de Franse prijzen. Frankrijk kent een relatief geringe onbeschikbaarheid van het
nucleair park waardoor er soms uitzonderlijk grote verschillen zijn met Duitsland, vooral op dagen
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waarop het Duitse windmolenpark maximaal rendeert. De Belgische prijzen leunen meer aan bij de
Franse dan bij de Duitse prijzen.

Afbeelding 51 : Day-ahead elektriciteitsprijs (omstreeks 18h) in België en in de buurlanden, in februari 2022 (in
euro/MWh) (FOD Economie)

Naast de gekende factoren zoals de zeer hoge gas- en CO2 -prijzen worden de prijzen de hoogte
in geduwd door de vrij grote onbeschikbaarheid van het Franse nucleaire park en - sedert de laatste
week van februari – door de onzekerheid ten gevolge van de inval in Oekraïne door Rusland.
De massale invoervolumes uit Frankrijk zijn gedeeltelijk vervoerd via het Belgisch interconnectienet
dat hoofdzakelijk “Noord-Zuid” georiënteerd is (Duitsland ↔ Nederland ↔ België ↔ Frankrijk). Bij
congestie ontstond er dan ook soms een “kloof” tussen de Duitse (en Nederlandse) prijzen enerzijds
en de Franse (en Belgische) prijzen anderzijds. Waarschijnlijk werd België op dergelijke ogenblikken
benadeeld door zijn positie op het transportnet.
De maximale day-ahead prijs voor elektriciteit om 18 uur voor elke dag in februari schommelde
tussen 135 €/MWh en 463 €/MWh (hoger dan in januari) terwijl de minimumprijs schommelde
tussen -30 €/MWh et 177 €/MWh (lager dan in januari).

3 Aanbevelingen
3.1 Maatregelen voorgesteld door het Internationaal

Energie Agentschap

Als antwoord op de crisis in Oekraïne heeft het IEA een 10-puntenplan opgesteld om de
afhankelijkheid van de Europese Unie van Russisch aardgas te verminderen 31. In het verslag wordt
een reeks maatregelen gepresenteerd die binnen een jaar ten uitvoer kunnen worden gelegd om de
Europese invoer van Russisch aardgas te verminderen, zonder afbreuk te doen aan de samenhang
met het Europees Groen Pact en zonder de continuïteit en de toegankelijkheid van de
energievoorziening in gevaar te brengen.

31

A 10-Point Plan to Reduce the European Union’s Reliance on Russian Natural Gas – Analysis - IEA
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Afbeelding 52: Aanbevelingen om de invoer van Russisch gas in Europa (IAE) te verminderen.

Dit zijn de 10 voorstellen van het Agentschap :
1) Geen nieuwe gasleveringscontracten met Rusland sluiten [Impact : dit leidt tot een grotere
diversificatie van de bevoorrading dit jaar en erna]
2) Russische bevoorrading vervangen door gas afkomstig van alternatieve bronnen [Impact :
Vermeerdert de niet-Russische gasbevoorrading met ongeveer 30 miljard kubieke meter in
een jaar].
3) Minimumverplichtingen inzake gasopslag invoeren [Effect: verbetert de veerkracht van het
gassysteem tegen volgende winter].
4) De ontplooiing van nieuwe wind- en zonne-energieprojecten versnellen [Effect: vermindert
het gasverbruik met 6 miljard kubieke meter binnen een jaar].
5) De elektriciteitsopwekking uit bio-energie en kernenergie maximaliseren [Effect:
Vermindert het gasverbruik met 13 miljard kubieke meter in een jaar].
6) Fiscale kortetermijnmaatregelen voor windfall tax goedkeuren om kwetsbare
elektriciteitsverbruikers te beschermen tegen hoge prijzen [Effect: Verlaagt de
energierekening, zelfs wanneer de gasprijzen hoog blijven].
7) Zorgen voor de versnelde vervanging van gasketels door warmtepompen [Impact :
Vermindert het gasverbruik met 2 miljard bijkomende kubieke meter in een jaar].
8) Zorgen voor de versnelde verbetering van de energie-efficiëntie in gebouwen en de
industrie [Effect: vermindering van het gasverbruik met bijna 2 miljard kubieke meter in een
jaar].
9) Consumenten aanmoedigen om hun thermostaattemperatuur tijdelijk met 1°C te verlagen
[Effect: vermindering van het gasverbruik met ongeveer 10 miljard kubieke meter per jaar].
10) De inspanningen opdrijven om de bronnen van flexibiliteit van het elektriciteitssysteem te
diversifiëren en koolstofvrij te maken [Impact : Versoepeling van de sterke banden tussen
de gasvoorziening en de elektriciteitszekerheid van Europa].

3.2 Europese maatregelen
De Europese Commissie heeft op 8 maart een Mededeling gepubliceerd : « REPowerEU: Joint
European action for more affordable, secure and sustainable energy” 32. De volgende maatregelen
zijn voorgesteld :
COM(2022) 108 final - Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, aan de Europese Raad,
aan de Raad, aan het Europees sociaal en economisch comité en aan het Comité van de Gewesten.

32
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OM HET HOOFD TE BIEDEN AAN DE NOODSITUATIE
1. De detailhandelsprijzen verlagen en sterk blootgestelde bedrijven steunen
•

•
•

Het juridisch kader voor de elektriciteitsmarkt, en met name artikel 5 van de
elektriciteitsrichtlijn 33, biedt de lidstaten de mogelijkheid om in uitzonderlijke
omstandigheden kleinhandelsprijzen voor huishoudens en micro-ondernemingen vast te
stellen. Systemen met gereguleerde prijzen zouden vergezeld kunnen gaan van stimulansen
voor energie-efficiëntie en energiebesparing om de energierekeningen te verlagen.
De lidstaten kunnen tijdelijke steun verlenen aan ondernemingen die liquiditeitsbehoeften
hebben als gevolg van hoge energieprijzen (staatssteun voor de redding en herstructurering
van ondernemingen in moeilijkheden).
Om deze noodmaatregelen te financieren, kunnen de lidstaten tijdelijke
belastingmaatregelen op onverhoopte winsten overwegen 34 of hoger dan verwachte
inkomsten uit de ETS gebruiken.

2. Zich voorbereiden op de komende winter door voldoende gasreserves op te bouwen
•
•
•
•
•

Zonder het geplande wetgevingsproces af te wachten, elk jaar tegen 1 oktober een jaarlijks
opslagniveau van ten minste 90% van de capaciteit garanderen.
Eisen dat, wanneer een opslaglocatie eigendom is van een derde land, dit de
voorzieningszekerheid niet in gevaar brengt.
Aan de leveranciers steun verlenen op grond van artikel 107, lid 3, onder c), VWEU,
bijvoorbeeld in de vorm van garanties ("two-way contract for difference").
Gezamenlijke aanschaf van voorraadsuppleties, gecoördineerd door de Commissie via een
gemeenschappelijk Europees platform.
Zo snel mogelijk solidariteitsakkoorden sluiten.

OM DE AFHANKELIJKHEID VAN de UNIE VAN RUSSISCHE FOSSIELE BRANDSTOFFEN RUIM
VOOR 2030 TE ELIMINEREN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De gasvoorziening diversifiëren door meer LNG-invoer en invoer via pijpleidingen van nietRussische leveranciers.
De biomethaanproductie van de EU uit duurzame biomassabronnen, waaronder
landbouwafval en -residuen, opvoeren.
Waterstof: ontwikkeling van een geïntegreerde aardgas/waterstof-infrastructuur,
waterstofopslagfaciliteiten en aan waterstof aangepaste haveninfrastructuur
(overheidssteun, IPCEI-projecten, proefprojecten.
Elektrificatie van Europa: energie-efficiëntie en hernieuwbare energie (warmtepompen,
windturbines, zonnecapaciteit, groene waterstof).
Vereenvoudiging en verkorting van de vergunningsprocedures voor hernieuwbare energie
(die geacht wordt van groot openbaar belang en van groot openbaar belang voor de
veiligheid te zijn, en waarvoor dus gunstiger procedures gelden), "regelgevingszandbakken".
Geschikte land- en zeegebieden voor hernieuwbare-energieprojecten in kaart brengen en
beoordelen en ervoor zorgen dat ze beschikbaar zijn ("must have"-gebieden), waarbij
gebieden met een hoge milieuwaarde worden vermeden.
Transformatie van de energie-intensieve industrie (met inbegrip van hernieuwbare
waterstof).
Voortbouwen op nationale energie- en klimaatplannen en de actualisering daarvan, alsook
op herstel- en veerkrachtplannen (RRP's).
Betere toegang voor nieuwe kopers, zoals kleine en middelgrote ondernemingen, tot
stroomafnameovereenkomsten (Power Purchase Agreements - PPA's) in Europa. De
Commissie en de EIB zullen in 2022 passende financieringsmechanismen voorstellen.

33

Zie bijlage 1 van de Mededeling

34

Zie bijlage 2 van de Mededeling
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3.3 Aanbevelingen aangepast aan de Belgische context
Maatregelen die op Europees niveau moeten worden
overwogen
De in de REPowerEU-mededeling voorgestelde maatregelen worden alle toegejuicht. Hieronder
worden enkele meer specifieke acties genoemd, aangezien zij van bijzonder belang zijn in de
Belgische context.
ͽ

ͽ
ͽ
ͽ

ͽ

Leveranciers aanmoedigen geen nieuwe contracten meer te sluiten met een bepaald type
marktdeelnemer. Op 1 maart 2022 heeft het Europees Parlement een resolutie in die zin
aangenomen, waarin wordt opgeroepen de invoer van belangrijke Russische
exportproducten, waaronder olie en gas, te beperken, maar deze resolutie is niet bindend 35.
Zoals besproken in DEEL A, is er weinig manoeuvreerruimte en zou alleen een
gecoördineerd optreden op Europees niveau effect sorteren.
De bevoorrading veilig stellen door leveranciers aan te moedigen vaste contracten te sluiten
voor een deel van hun portefeuille.
Onderhandelingen
met
grote
gas/LNG-producenten
aanmoedigen
om
langetermijncontracten tegen meer regelmatige prijzen te sluiten.
Het initiatief van de Commissie steunen om vóór de volgende winters maatregelen in te
voeren met betrekking tot de opslagverplichting voor gas, waarbij een
minimumopslagniveau, open toegang voor iedereen en een solidariteitsmechanisme in geval
van onvoldoende opslag worden opgelegd.
De tijdelijke invoering steunen van een bevriezing van de prijzen voor energieproducten in
heel Europa, met inbegrip van de toepassing van groothandelsmarktindexen (FTT, THE) en
andere kostenelementen, voorgefinancierd door EU-noodfondsen voor kosten die niet
door de exploitanten kunnen worden terugverdiend.

Maatregelen die op nationaal niveau moeten worden
overwogen
Zoals blijkt uit DEEL A, zijn de fysieke gasleveringen van België uit Rusland eerder beperkt. Hoewel
de continuïteit van de energievoorziening voorlopig gewaarborgd is, is het van belang voorbereid te
zijn op mogelijke spanningen in zowel de fysieke stromen als op de markten voor energiedragers.
Onder meer het volgende moet worden overwogen:

3.3.2.1 Aardgas
ͽ
ͽ
ͽ
ͽ
ͽ

Optimaal gebruik maken van de metahaanterminal van Zeebrugge en Duinkerke, met name
om het vullen van de opslagfaciliteiten in Oost-Europa te faciliteren.
Het belang voor België bestuderen van drijvende LNG/alternatief gas hybride terminals
(sneller geïnstalleerd dan nieuwe terminals op het land).
Samen met de TNB nagaan of verbeteringen aan zijn netwerk kunnen worden overwogen
meer bepaald om crisissituaties het hoofd te bieden, zoals het tweerichtingsverkeer van
pijpleidingen naar Frankrijk en de kwestie van de odorisatie/deodorisatie van Frans aardgas.
De omschakeling van het bestaande netwerk aanmoedigen om een groter aandeel groen
gas te ontvangen.
Minimale verplichtingen voor gasopslag invoeren : Er zijn verschillende opties mogelijk om
ervoor te zorgen dat Loenhout voor de volgende winter volledig gevuld is:
o De organisatie van veilingen tegen "vrije prijs" (geen reserveprijs) ondersteunen om
de resterende 114.420 SBU's in Loenhout op te vullen, met een minimale
opslagverplichting.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictivemeasures-sanctions_en#measures
35
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o

o
o

Een wettelijk kader vaststellen om de "best endeavor"-regel bindend te maken 36,
waarbij de klanten van Loenhout vóór de winter 90% van hun gereserveerde
capaciteit moeten opvullen, en de voorraad vóór 15 februari niet minder dan 30%
van het gereserveerde opslagvolume mag bedragen.
Van leveranciers op de Belgische markt eisen dat zij altijd een bepaald niveau van
opslagcapaciteit reserveren en bijgevolg opslaggebruikers worden.
De mogelijkheid bestuderen om het beheer van de opslag toe te vertrouwen aan
een neutrale entiteit, hetzij door de oprichting van een nieuwe openbare entiteit 37,
hetzij via een bestaande entiteit waarvan de verantwoordelijkheden zouden
worden uitgebreid 38, aangezien de samenstelling van een strategische voorraad
niet dezelfde doelstellingen nastreeft als een commerciële voorraad (het geval van
Loenhout vandaag).

3.3.2.2 Aardolie en aardolieproducten
ͽ

ͽ

ͽ

ͽ

Kortetermijnmaatregelen om de prijzen te drukken :
o de besprekingen met de oliesector voortzetten om de werking van de
programmaovereenkomst waarin de maximumprijzen voor olieproducten worden
vastgesteld, verder te optimaliseren.
o Samenwerken met de FOD Financiën om het memorandum van overeenstemming
bij te werken en te verbeteren om de procedures voor de toepassing van het
cliquet-systeem te vergemakkelijken.
Herziening van de Apetra-wet 39 om de opdracht van APETRA, een publiekrechtelijke
vennootschap die belast is met het aanhouden en beheren van de Belgische strategische
voorraden aardolie en aardolieproducten, te laten evolueren.
o Het ontwerp voorziet in de mogelijkheid voor de regering om te besluiten andere
producten dan aardolie in voorraad te nemen die kunnen bijdragen tot de
toekomstige energiemix. Het doel is deze wetgeving flexibeler te maken en
energiediversificatie mogelijk te maken om in te spelen op specifieke toekomstige
energievoorzieningssituaties in België.
o Het ontwerp herstructureert de wet eveneens en bevat een hoofdstuk over het
beheer van een crisis in de olie- of energievoorziening.
o Met dit wetsontwerp wordt ook beoogd vooruit te lopen op het evoluerende
Europese kader voor het aanhouden en beheren van energievoorraden.
Verdere ontwikkeling van het oliecrisisbeleid, met name door de aanstaande publicatie van
een Koninklijk Besluit dat een frequente rapportering van de handelsstromen op het niveau
van de oliedepots mogelijk zal maken. Hierdoor zal de interne markt nauwkeuriger en met
een grotere frequentie kunnen worden gemonitord.
Voltooien van de omzetting van de RED II-richtlijn om de afhankelijkheid van olieproducten
te verminderen, met name in de vervoerssector. Dit omvat de invoering van het register
van hernieuwbare energie-eenheden, dat de betrokken exploitanten in staat zal stellen
verschillende soorten hernieuwbare energie voor de vervoersector op de markt te brengen.
Dit zal de mix en de voorzieningsbronnen diversifiëren.

Indien de opslaggebruiker er niet in slaagt de 90%-regel na te leven, moet de ongebruikte capaciteit opnieuw
op de markt worden gebracht.
36

37Volgens

de ramingen van Fluxys (8 maart 2022) zouden de kosten van deze optie voor de komende winter
€ 523,7 miljoen bedragen (Aankoop gas : 4,6 Twh @ +/- 111 €/MWh (prijzen Q2 & Q3 2022) tegen 510 M€
+ capaciteitskosten (tegen gereguleerd tarief): 13,7 M (resterende SBU @ 12,2 M€ & bijkomend volume @ 1,5
M€))
wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en
aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en
tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het
voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop, de zogenaamde "APETRA-wet.

39
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3.3.2.3 Elektriciteit
ͽ

ͽ

ͽ

Offshore
o Versnelde uitvoering van de offshore windcapaciteit met het allereerste energieeiland en de uitbreiding van de Prinses Elisabeth zone tot 3,5 GW.
o Tijdige voltooiing van de projecten voor de uitbreiding van het transmissienetwerk
van Ventilus en Boucle du Hainaut om de geplande uitbreiding van de offshore
windenergiecapaciteit optimaal te benutten.
o Investeren in samenwerking op energiegebied in de Noordzee en bilateraal, door
de memoranda van overeenstemming (MoU's) met het VK en Denemarken uit te
voeren om de Nautilus- respectievelijk Triton-projecten zo spoedig mogelijk te
voltooien.
o Accent leggen op as 1 van het Energietransitiefonds (ETF) "Hernieuwbare energie
in de Belgische Exclusieve Economische Zone van de Noordzee".
o Ondersteuning van Belgische projectleiders in multilaterale projecten in de
Noordzee (bv. IPCEI).
Elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen
o Het CRM invoeren dat technologieneutraal is en dus ook bijdraagt tot de
ondersteuning van hernieuwbare capaciteiten waarvoor geen andere
subsidiëringsmogelijkheden meer zouden bestaan (het valt nog te bezien of dit
daadwerkelijk zal gebeuren volgens het ontwerp dat in augustus 2021 door DG
Comp is opgesteld en aanvaard). De mogelijkheid analyseren om de drempels voor
prekwalificatie te verlagen zodat kleinere hernieuwbare capaciteiten kunnen
deelnemen.
o Maatregelen ontwikkelen ter aanvulling van de inspanningen van de regio's die
ambitieuze projecten ontwikkelen ter ondersteuning van hernieuwbare
energiebronnen. Die zouden met name in aanmerking kunnen worden genomen in
het kader van de federale "strategische sectoren" (Cab Dermine). Bij voorbeeld de
herziening analyseren van de toeslagen/netvergoedingen voor hernieuwbare
bronnen, vanaf een bepaalde kostprijs.
Vergroting van de flexibiliteit van het elektriciteitssysteem
o Versnelde invoering van slimme/communicerende meters als een noodzakelijke
stap om de vraag beter te beheren (beperking van de piekvraag). Competenties van
de regio's op het gebied van distributie - residentieel en kleine KMO en
mogelijkheid voor Elia om de industrieën te stimuleren.
o Tenuitvoerlegging van het CRM dat de ontwikkeling van oplossingen voor opslag
en beheer van de vraag naar elektriciteit bevordert, met de reservering van een
specifiek volume op de Y-1-veiling van een leveringsjaar.
o Innovatieve flexibiliteitsprojecten blijven steunen, bv. via ETF of het volgen van het
IoE-project van Elia, dat een consumentgerichte aanpak test.

3.3.2.4 Energie-efficiëntie en bewustmaking voor besparingen
ͽ
ͽ
ͽ

ͽ
ͽ
ͽ

Intensivering van de door de Regie der Gebouwen begonnen renovatiewerkzaamheden.
Steun voor de vervanging van verwarmingsketels door efficiëntere of hybride toestellen (in
combinatie met een warmtepomp), waardoor al gas kan worden bespaard.
Inzet van aanvullende maatregelen op de inspanningen van de gewesten, met name in het
kader van de federale "Strategische Sectoren" (Cab Dermine), zoals fiscale maatregelen ter
ondersteuning van energierenovatie, BTW en diverse maatregelen die reeds in het
Herstelplan (renovatie) zijn opgenomen.
Zorgen voor een effectief budget om de belastingaftrek toe te kennen aan ontwikkelaars
van energie-efficiëntie-investeringen in offshore windparken (fiscale maatregel bestaat
maar wordt niet toegepast).
Bladzijden “Preventieve maatregelen gascrisis" op de website van de FOD Economie als
onderdeel van het noodplan (zie Communicatieplan).
Boodschappen overbrengen over de "oorlogsinspanningen/inspanningen van de Belgen om
Oekraïne te helpen" of "om onze afhankelijkheid van Rusland te verminderen" door
Defensie/Buitenlandse Zaken erbij te betrekken.
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3.3.2.5 Vooruitkijken via innoverende projecten
ͽ
ͽ
ͽ
ͽ
ͽ

Ontwikkeling van de infrastructuur en de markt voor de invoering van waterstof en CO2
(backbone).
Een onderzoeksprogramma op lange termijn ontwikkelen om de mogelijkheden van
elektriciteits- en waterstofproductie door SMR tegen 2040 te onderzoeken.
Een wettelijk kader goedkeuren ter ondersteuning van de ontwikkeling van duurzame en
koolstofvrije energieproductieopties, met inbegrip van, in het bijzonder, de mogelijkheid om
SMR, groene waterstof en power-to-x te ontwikkelen.
De deelname van Belgische bedrijven en exploitanten aan Europese IPCEI-projecten
aanmoedigen.
De energietransitie steunen, met name via de ETF, en via de extreem hoge winsten van de
producent van elektriciteit uit kernenergie.

4 Conclusies (DEEL B): Evolutie van de energiemix, te
overwegen perspectieven
De huidige crisis toont de noodzaak aan om de energietransitie te versnellen en om af te stappen
van fossiele brandstoffen, niet alleen om de energieprijzen te doen dalen, maar ook om onze grote
energieafhankelijkheid te verminderen.
De reflectie over de evolutie van de energiemix houdt rekening met de situatie op korte termijn,
maar wordt in een ruimer kader en op lange termijn geplaatst.
Het regeerakkoord bepaalt dat “De federale regering steunt die Europese ambities resoluut. Zij stelt
zichzelf tot doel om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen en zij neemt met
het oog daarop de maatregelen waarvoor zij bevoegd is.
Wij bouwen aan een duurzaam, koolstofvrij energiesysteem tegen 2050 door de elektrificatie (mobiliteit
en warmte), de regelbare capaciteit en de opslag te verhogen. Wij willen dit doel bereiken vanuit een
technologieneutraal perspectief en door duurzame en CO2-neutrale productiemogelijkheden te
ontwikkelen".
Vandaag de dag zijn energiedragers onderling afhankelijk, zowel wat hun prijzen als wat hun
vervangingsmogelijkheden (sectorintegratie) betreft. Zo kan bijvoorbeeld de sluiting van
gasgestookte elektriciteitscentrales in land A leiden tot een toename van de elektriciteitsproductie
in land B (uit gas of een andere bron). Elektrische voertuigen zullen gevolgen hebben voor zowel de
olie- als de elektriciteitssector, enz.
Uiteindelijk is de energiemix van een land een afspiegeling van zowel de marktontwikkelingen als de
beleidskeuzes die op verschillende niveaus worden gemaakt.
Hoewel vele elementen onzeker of zelfs onvoorspelbaar zijn, tonen de voorgaande pagina's aan dat
de evolutie van de energiemix in België allesbehalve het resultaat is van een eenvoudig
besluitvormingsproces. Integendeel, het zal het resultaat zijn van verschillende, niet altijd
controleerbare krachten zoals :
1. De ontwikkeling van toekomstige klimaatdoelstellingen en het daarmee samenhangende
(Europese) beleid;
2. Het (wereldwijde) aanbod van energiedragers, dat kansen biedt voor marktdeelnemers maar
dat door geopolitiek kan worden beperkt;
3. De overgang van de vervoersector naar de elektrificatie van voertuigen, zijn vermogen om
vloeibare biobrandstoffen en CNG te integreren en te innoveren in het gebruik van
waterstof; mobiliteit en veranderende vervoersmiddelen;
4. De intensiteit van de "renovatiegolf" die perspectieven biedt voor de vermindering van de
vraag naar fossiele brandstoffen voor de verwarming van gebouwen en de
gedecentraliseerde productie van hernieuwbare energie;
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5. Het vermogen van de industrie om haar processen aan te passen zodat minder fossiele
brandstof wordt gebruikt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van waterstof 40; de
economische situatie en veranderingen in de industriële structuur;
6. De evolutie van het elektriciteitsproductiepark; de mogelijkheden die worden geboden op
het gebied van de uitwisseling van elektriciteit met onze buren.
7. De ontwikkeling van nieuwe technologieën en modellen, min of meer disruptief, zoals kleine
modulaire reactoren (Small Modular Reactors - SMR);
8. De intensiteit van de ontplooiing van hernieuwbare energie in de Noordzee en op het land;
9. Inspanningen op het gebied van energie-efficiëntie en terugdringing van de vraag naar
energie in alle sectoren.
10. Grootschalige invoering van maatregelen voor vraagbeheer om de piekvraag te beperken.
Bovendien moet de energiemix betaalbaar blijven voor de consument.
Het marktmodel moet ook ter discussie worden gesteld wanneer het disfunctioneel is, zoals de
afgelopen maanden het geval is geweest en dit ten gevolge van bij voorbeeld :
-

Het niet-rationaal gedrag van Gazprom ;
De vermindering of beperking van flexibele en betrouwbare aardgasbronnen (Nederland,
Noorwegen, Amerikaans LNG, ...);
Spotmarkten die winsten genereren voor gasproducenten;
Een bevoorradingszekerheid gebaseerd op weinig controleerbare marktspelers ;
Een lage zekerheid van de vraag, waardoor de risico's voor langetermijncontracten
toenemen;
Staten die niet in staat zijn de keuzes over de oorsprong van ingevoerde energieproducten
te sturen;
Het prijssignaal dat de energietransitie op lange termijn genereert en dat op korte termijn
bepaalde essentiële investeringen kan ontmoedigen.

Deze elementen, geplaatst in een Europees kader, zullen ongetwijfeld een invloed hebben op de
samenstelling van de energiemix van België. Zij moeten in aanmerking worden genomen in de
strategische visie voor ons land, met het oog op de overgang van de huidige situatie naar
koolstofneutraliteit tegen 2050.
---

de komst van groene waterstof zal de behoefte aan primaire energie (elektriciteit en biomassa) doen
toenemen en kan een rebound-effect veroorzaken op de elektriciteitsproductie uit fossiele bronnen (indien
groene elektriciteit wordt gebruikt voor de waterstofproductie)
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