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Inleiding



Winter 2022: wat kunt u verwachten?
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Huidige situatie
bevoorradingszekerheid van de 

aardgasmarkt
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Invoerstromen - Europa: Totale aardgasinvoer

EU: EU27+VK; Minimum/Maximum berekend voor de periode 2015-2020
Bron: ENSTOG, Bruegel vanaf 13/9/22

Totale aardgasinvoer in de EU (met uitsplitsing naar pijpleiding en LNG)GWh/dag

week

20222021

Vertrouwelijk. Alleen voor intern gebruik.

• Invoerstromen blijven op historische hoogte
• Sinds 2022 compenseert LNG gedeeltelijk de invoer via pijpleidingen.



De stromen uit Rusland zijn geleidelijk afgenomen

Kondratki 
(PL, BY)

Nordstream

Velké 
Kapusany (UA)

Turkstream

• De stromen naar de EU worden dagelijks gevolgd door Entso-
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EU-invoer van aardgas uit Rusland per doorvoerroute 

Nord Stream Kondratki Velké Kapusany Turk Stream



België heeft een aanzienlijke invoercapaciteit

- Noorwegen, LNG en Loenhout-opslag kunnen de huidige Belgische H-gasmarkt bevoorraden.

- De capaciteit uit het westen is voldoende om België te bevoorraden en aanzienlijk voor de buurlanden.

@14/03/2022:
- T = 9,7°C
- Cons = 19,1 GWh/h

GWh/h



Loenhouts vullingsgraad: ~90%. 



Huidige prijssituatie op de 
aardgasmarkten



Update Studie Hoge Energieprijzen
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Uitzonderlijk hoge aardgasprijzen gekoppeld aan de 
vermindering en onzekerheid van de Russische gasexport...

13

Figuur 1: Evolutie van de aardgasprijzen op TTF per leveringsjaar tot 22
augustus 2022

Fase 1: 1 juni 2020 - 31 mei 2021
 post-covid herstel van de vraag naar gas

Fase 2: 1 juni 2021 - 23 februari 2022
 Russische exportbeperkingen: snellere

gasprijsstijgingen

Fase 3: 24 februari 2022 - ...
 invasie van Oekraïne: gasprijzen exploderen

Figuur 2: Ontwikkeling van de Russische gasexport naar Europa (Nord Stream 1, Yamal, 
Oekraïne) tot 23 augustus 2022

De markt voorziet :
 een lichte daling van de prijzen in het

tweede kwartaal van 2023
 een sterkere daling van de prijzen in het

tweede kwartaal van 2024
 gasprijzen blijven hoger dan voor de

covid crisis



...ondanks recordimport van vloeibaar aardgas (LNG)
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Figuur 3: Vergelijking van de gasprijsontwikkelingen in Azië (JKM) en Europa (TTF)

Figuur 4: Hervergassing van LNG in Europa tot 22 augustus 2022

Europese gasprijsniveaus hoger dan die
in Azië sinds eind Q4 2021

LNG-vrachtschepen gaan naar de
duurste markt

recordinvoer van LNG in Europa



Spreads Hubs Day Ahead

15
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Links update studie CREG

1. Studie : https://www.creg.be/fr/publications/etude-f2442

2. Auditie: https://www.dekamer.be/media/index.html?sid=55U3155

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.creg.be%2Ffr%2Fpublications%2Fetude-f2442&data=05%7C01%7Cjohan.allonsius%40creg.be%7C998db2f3d79a4f909f0d08da97f6cacd%7C84d38710cc8e4761b89462eda51910f7%7C1%7C0%7C637989383828788083%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2VWRfuQtM3ZPOomj%2Fl%2FSN85jL1jCT5tGjUC1c1OKMxs%3D&reserved=0
https://www.dekamer.be/media/index.html?sid=55U3155


Update van het noodplan voor de 
aardgasbevoorradingzekerheid



Enquête



• Enquête uitgevoerd door DG Energie, in samenwerking met Fluxys, Synergrid (DNB's) 
en beroepsfederaties (VBO, Essenscia...).

• Transmissie- en distributienetwerkbedrijven met een verbruik van +10GWh/jaar 
(ongeveer 1200)

• Van 20 juni tot 4 juli 2022

• Ca. 500 bedrijven reageerden

• Doel: beschikken over cijfermatige informatie als representatieve basis voor de situatie 
op het terrein om het noodplan voor gas te verbeteren. Niet om per bedrijf een 
antwoord op maat te geven.



Bevinding 1: Onzekerheden in verband met de "flow min" zoals
gedefinieerd in het rampenplan van 21 april 2022

Flow min Aantal Procent

Flow min is te hoog 15 8%

Flow min is goed ingeschat 35 20%

Flow min is te laag 70 40%

Onbekend 57 32%

Totaal 177 100%

Flow min Aantal Procent

Flow min is te hoog 55 19%

Flow min is goed ingeschat 29 10%

Flow min is te laag 56 19%

Onbekend 154 52%

Totaal 294 100%

Transportnet Distributienet (enkel Fluvius)



Bevinding 2: Grote variabiliteit tussen bedrijven in het vermogen om het 
gasverbruik snel of helemaal niet te verminderen tot 0

Termijn stopzetting consumptie naar 0 Aantal Procent

1 uur of minder 59 12%

2 uur of minder 72 14%

4 uur of minder 107 21%

8 uur of minder 152 31%

12 uur of minder 173 35%

24 uur of minder 230 46%

48 uur of minder 258 52%

72 uur of minder 272 55%

96 uur of minder 280 56%

Meer dan 96 uur 64 13%

Onbekend 154 31%

Totaal 498 100%



Bevinding 3: Grote verscheidenheid aan betrokken activiteitensectoren

Sector/activiteit Aantal Procent

Productie van elek., gas, stoom en gekoelde lucht 25 5%

Teelt van gewassen, veeteelt, jacht, ... 59 12%

Maakindustrie niet-metaalhoudende minerale prod. 39 8%

Maakindustrie chemische prod. 27 5%

Maakindustrie dranken 25 5%

Maakindustrie voedingsmiddelen 60 12%

Vervaardiging metaal in primaire vorm 10 2%

Metaalproducten (exclusief machines en apparaten 10 2%

Overige 232 47%

Onbekend 31 6%

Totaal 498 100%



Andere bevindingen:

• 40% van de responderende bedrijven kan hun gasverbruik geleidelijk 
verminderen

• 95% van de respondenten gebruikt gas in hun industriële proces (5% 
alleen voor verwarming)

• Meer dan de helft (51%) van de respondenten geeft aan dat hun bedrijf 
niet over een noodplan (BCP en/of PIU) beschikt.



Update 
noodplan 

aardgasvoorziening



Wettelijk kader

• Verordening 2017/1938 betreffende maatregelen tot veiligstelling van de 
aardgasvoorziening

• Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasvormige en andere producten door
middel van leidingen

• Preventief Actieplan & Gasnoodplan (AM van 14 september 2022) > vervangt AM van 21 
april 2022 

• Koninklijk besluit van 31 januari 2003 tot vaststelling van het noodplan voor evenementen
en crisissituaties die coördinatie of beheer op nationaal niveau vereisen (via het NCCN).



26Blauwe maatregelen moeten worden uitgevoerd door de bevoegde autoriteit (= FOD) 

1. Operationele middelen
gebruiken om de linepack te
vergroten (TML-LHT)

2. Gebruik van swaps (L1/2) 
volgens OBA met ATSO

3. Onderbreken van 
afschakelbare capaciteit op 
één of meer grenzen voor
alle verladers

4. De marktdrempels
aanscherpen om de 
afwikkeling aan het einde
van de dag te beperken

5. Verminderen van uitgaande
stromen van individuele
shipper op basis van 
balanceringsovereenkomst

1. I-1: Dagelijkse controle
2. I-2: Beheer van 

onderhoudswerkzaamhe
den

3. I-3: Aangrenzende TSO's 
vragen de OBA-limieten
tijdelijk te overschrijden

1. II-1: Beperking op het 
punt van binnenkomst of 
vertrek

2. II-2: Gebruik van de 
operationele voorraad 
voor 
incidentenbeheersing

3. II-3: Proactieve aankoop 
van gas op ZTP 

4. II-4: Gebruik van de 
beschikbare capaciteit 
van de LNG-terminal en 
de opslaginstallatie 
boven de operationele 
gasreserves voor 
incidentenbeheer

• III-1: Oproep tot vermindering van het 
aardgasverbruik

• III-2: Buurlanden oproepen om vrijwillig 
minder aardgas in te voeren

• III-3: Onevenwichtige beperking van de 
vaste capaciteit op Exit-
interconnectiepunten

• III-4: Beperking van de vaste capaciteit 
van de kwaliteitsconversie-installatie

• III-5: De Europese Commissie vragen de 
regionale noodtoestand af te kondigen

• III-6: Beperking van de vaste capaciteit 
aan niet-beschermde afnemers

• III-7: Gedwongen onttrekking van 
opgeslagen gas 

• III-8: Wederzijdse solidariteit tussen EU-
lidstaten oproepen 

• III-9: Administratieve afsluiting van 
solidaire beschermde klanten

• III-10: Technische ontkoppeling van een 
deel van het hoofdgasnet met inbegrip 
van de uitvoer

Pre-Early warning Early Warning Alert Emergency

Noodplan in 3 crisisniveaus: 
Noodplan

Eerst marktgerichte maatregelen, dan verplichte
maatregelen
Verplichte verbruiksreductiemaatregelen alleen
in noodgevallen (federale fase)



1. Integratie van distributienetwerken

• Beginsel van gelijkheid, solidariteit en efficiëntie
• Hoe meer "normale" cliënten noodmaatregelen toepassen, hoe minder inspanning van elk van hen wordt 

gevraagd

• Toevoeging van distributienetwerken in het noodplan voor gas
• Overleg met SYNERGRID en de bevoegde regionale autoriteiten. 



2, Definitie van de verschillende categorieën klanten

• Wettelijk kader vastgesteld bij de Europese verordening 2017/1938 (25 oktober 2017) 
• Categorieën die in het "Preventieve Actieplan" (en het "Gasnoodplan") moeten worden gedefinieerd

• Principe: de categorieën geven een beschermingsniveau aan en een volgorde bij de 
uitvoering van noodmaatregelen ter vermindering van het verbruik

 Einddoel: huishoudens beschermen tegen gastekorten door een maximale 
energievoorziening te garanderen



Verplichte vraagbeperkende maatregel
Volgorde van uitvoering

1. Normale klanten ("onbeschermd" op EU-niveau)

2. Prioritaire klanten

3. Beschermde klanten

* Kritieke gasgestookte centrales kunnen behouden blijven
(afschakeling na beschermde klanten)

*



Definitie van de verschillende categorieën klanten

• Beschermde klanten
• Doelstelling: "Iedereen in staat stellen zich warm te houden en te eten".

• Inclusief: 
• Huishoudens
• Gezondheidszorg
• Huisvesting en/of maaltijdbereiding, sociale bijstand of een nooddienst
• Hotels, jeugdherbergen, ... mits zij worden gebruikt voor gezondheidszorg, welzijns- en reddingsdiensten
• Stadsverwarming (indien gebruikt voor bovenstaande categorieën)

• Vrijwillige of verplichte vermindering in extreme situaties (III.10)



Definitie van de verschillende categorieën klanten

• Prioritaire klanten
• Doelstelling: "Verergering van de crisis voorkomen".

• Inclusief: 
• Gasgestookte centrales (TGV) nodig voor het in evenwicht houden van het elektriciteitsnet - gedefinieerd door ELIA

• STEG-centrales
• Cogen (lijst van het beschermingsplan van het elektriciteitsnet)

• gastransport- en -distributienetwerken, met inbegrip van de LNG-terminal



Definitie van de verschillende categorieën klanten

• Normale klanten
• Doelstelling: « Solidariteit en verantwoordelijkheid, samen de crisis trotseren »

• Inclusief: 
• Grote, middelgrote en kleine ondernemingen
• Zelfstandigen
• Administraties (federaal, regionaal, lokaal, internationaal)
• Scholen en universiteiten
• Culturele plaatsen
• ...

• Geleidelijke vermindering tot volledige stopzetting of vermindering van consumptie



3, Vermindering van de vraag op ondernemingsniveau
Actualisering van de methodologie

• Normale klanten - 2 categorieën:
• Type 1: onbeschermde klanten aangesloten op het Fluxys-net of het DNB-net met een verbruik > 10 GWh/jaar
• Type 2: onbeschermde klanten aangesloten op het net van de DNB met een verbruik < 10 GWh/jaar

• Aanpassing van het "Flow min"-concept: 
• Minimumverbruik per uur dat nodig is om onomkeerbare schade aan de productie-eenheid en de apparatuur te 

voorkomen. Vermijding van onomkeerbare economische verliezen niet in aanmerking genomen
• Van toepassing op normale onbeschermde klanten type 1 
• Waarde die door de klant binnen 3 weken per aangetekende post naar Fluxys/GRD moet worden gestuurd met een

kopie naar de FOD.



Minder vraag op ondernemingsniveau
Actualisering van de methodologie

• Principes:
• Van toepassing op alle onbeschermde klanten Type 1 en Type 2
• Administratieve vermindering
• Volgorde van het verzoek om vermindering

• Niveau 1: vermindering van de afnames die na de noodtoestand zijn toegenomen tot het niveau van vóór de 
noodtoestand

• Niveau 2: Vermindering van afnames tot Flow min
• Niveau 3: Vermindering van de afnames tot 0 kWh/h indien nodig

• Voor elk niveau wordt het verzoek tot vermindering pro rata verdeeld over alle klanten
• Mededeling van het verzoek tot vermindering: 

• Onbeschermde klanten type 1: communicatie door de netwerkexploitant
• Onbeschermde klanten type 2: collectieve communicatie



Volgende stappen

• Operationalisering van de procedures
• VOLL studie
• Samenwerking met de NCCN
• Overleg binnen de BENELUX > Solidariteit
• Operationalisering met Fluxys & GRD's



Stand van zaken op Europees niveau



Gasopslag

Verordening (EU) 2022/1032



Verordening (EU) 2022/1032 van het Europees Parlement en de Raad van 
29 juni 2022 tot wijziging van Verordeningen (EU) 2017/1938 en (EG) nr. 
715/2009 wat betreft gasopslag, PB 30.06.2022.

Vuldoelstelling van 80% tegen 1 november 2022 [90% vanaf 2023] voor alle opslaginstallaties in Europa.

Vullingstraject: 80% doelstelling reeds behaald op 15 augustus 2022 Historisch - AGSI+ (gie.eu)

Vullingstraject 2023: 
o Tussentijdse streefdoelen voor februari, mei, juli en september (met inbegrip van technische informatie)
o Mede te delen door lidstaten aan de Europese Commissie tegen 15/09/2022
o Vaststelling vullingstraject door Europese Commissie tegen uiterlijk 15/11/2022

https://agsi.gie.eu/historical/BE


o Uitgebreide opsomming van mogelijke maatregelen welke lidstaten kunnen nemen om de verplichte
vullingsgraad te realiseren (art. 6 ter)

→ Verplichting opslagsysteembeheerders om hun capaciteiten aan marktdeelnemers aan te bieden (reeds
voorzien via Wet van 14 februari 2022 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer
van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (infra)

o Gereguleerde documenten

→ Houders van opslagcapaciteit worden gepenaliseerd indien ze het vultraject niet respecteren



Wet van 14 februari 2022 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige
producten en andere door middel van leidingen, BS. 16.02.2022

o De exploitatie van de infrastructuur van Loenhout werd in goede banen geleid. Dit verhoogt de flexibiliteit van de
exploitant en het concurrentievermogen van deze infrastructuur in een context waarin de kosten hoger zijn dan
de kosten voor de winter. Dankzij de wetswijziging is commercialisering van deze capaciteit mogelijk gemaakt via
veilingen met een reserveprijs die lager ligt dan het gereguleerde tarief, zodat deze capaciteit onder de huidige
marktomstandigheden gemakkelijker kan worden benut en efficiënter kan worden gebruikt in het licht van de
bevoorradingszekerheid.



Vullingsgraad ondergrondse opslag Loenhout



Gecoördineerde maatregelen ter 
vermindering van de gasvraag

Verordening 2022/1369 



Verordening (EU) 2022/1369 van de Raad van 5 augustus 2022 inzake
gecoördineerde maatregelen ter vermindering van de gasvraag , JO
08.08.2022
o Vrijwillige vraagreductie

o Afkondiging van een Unie-alarm door de Raad
• Op basis van de evaluatie door de Europese Commissie: "een substantieel risico van een ernstig gasleveringstekort doet

zich voor of de vraag naar gas is uitzonderlijk hoog ".
• Op voorstel Europese Commissie na verzoek van vijf of meer bevoegde autoriteiten die op nationaal niveau een alarm

op grond van artikel 11, lid 1, punt b), van Verordening (EU) 2017/1938 afgekondigd hebben

o Verplichte vraagreductie in geval van een Unie-alarm
• Reductieperiode van 1 augustus 2022 tot en met 31 maart 2023: 15 % lager dan het referentiegasverbruik
• Beperkingen op referentiegasverbruik mogelijk: werkelijk opgeslagen volume > streefdoel + gasvolume verbruikt als

grondstof
• Tijdelijke beperking tot de hoogte die nodig is om risico voor de elektriciteitslevering te beperken, indien er geen

economische alternatieven voorhanden zijn ter vervanging van het gas dat noodzakelijk is om elektriciteit op te wekken
zonder de leveringszekerheid ernstig in het gedrang te brengen



Verbruiksreductiedoelstelling voor België: basisgegevens - validering in 
behandeling

Gemiddeld verbruik voor ref. periode1 : ~ 144 TWh

- Opslagwinst vs. doelstelling 1/8 ~ 1 TWh
- Grondstof: ~ 9 TWh
_______________________________________________________________
Totaal (ref. gasverbruik): ~ 134 TWh
_______________________________________________________________
Schatting van 15%: ~ 20 TWh
Streefverbruik voor ref. periode: ~ 124 TWh

1 Ref-periode: de perioden van 1 augustus tot en met 31 maart gedurende de vijf opeenvolgende jaren 
voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van de verordening, te beginnen met de periode van 1 
augustus 2017 tot en met 31 maart 2018 

Openbare …

Industriël
e klanten

Energiecen…

Gemiddeld verbruik voor de referentieperiode 
(Fluxys-netwerk)



Verbruiksreductiedoelstelling voor België: traject per maand - validatie in behandeling



Business Continuity Management



BEDRIJFSCONTINUÏTEITSBEHEER BEDRIJFSCONTINUÏTEITSBEHEER

In samenwerking met het NCCN, het Centrum voor Cyberveiligheid in 
België (CCB) en het BIPT stellen de FOD Economie, KMO, Middenstand en 
Energie gratis sjablonen voor Business Continuity Management ter 
beschikking.

 Digitaalreactieplan.be
 Zie ook Documentatie NCCN 

Van quickscan

Hoe krijg je je bedding aan de praat met percelen?

Of het nu gaat om een computervirus of een pandemie, het is het beste 
om voorbereid te zijn. De FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 
biedt u een QUICK SCAN om na te gaan hoe uw onderneming ervoor staat 
om risico's tijdig te onderkennen en doeltreffend te beheren.

In samenwerking met het NCCN, het Centrum voor Cyberbeveiliging 
België (CCB) en het BIPT stelt de FOD Economie, KMO, Middenstand 
en Energie de sjablonen voor Business Continuity Management gratis 
ter beschikking van bedrijven.

 Digitaalreactieplan.be
 Zie ook NCCN-documentatie 

De Quickscan

Hoe goed is uw bedrijf voorbereid op plotselinge gebeurtenissen?

Of het nu gaat om een computervirus of een pandemie, het is het 
beste om voorbereid te zijn. De FOD Economie, KMO, Middenstand 
en Energie biedt u een QUICK SCAN om na te gaan hoe uw 
onderneming ervoor staat om risico's tijdig te onderkennen en 
doeltreffend te beheren.

https://www.digitalreactionplan.be/nl
https://crisiscentrum.be/nl/documentation/publicaties
https://www.digitalreactionplan.be/nl/quickscan
https://www.digitalreactionplan.be/fr
https://www.digitalreactionplan.be/fr/quickscan


BEDRIJFSCONTINUÏTEITSBEHEER

4 stappen

1) Risicobeoordeling - Risicobehandeling 

De eerste stap is het identificeren, analyseren en 
evalueren van uw risico's (risicobeoordeling) en ze 
vervolgens te behandelen (risicobehandeling).

BEDRIJFSCONTINUÏTEITSBEHEER

4 pijlers

1) Risicobeoordeling - Risicobehandeling
De eerste stap is de identificatie, analyse en
evaluatie van uw risico (risicobeoordeling) en de
behandeling ervan (risicobehandeling).



BEDRIJFSCONTINUÏTEITSBEHEER

2) Bedrijfscontinuïteitsplan 

De volgende stap is de goedkeuring van een 
bedrijfscontinuïteitsplan waarin uw doelstellingen 
worden omschreven en uw interne procedures 
worden vastgesteld.

BEDRIJFSCONTINUÏTEITSBEHEER

2) Bedrijfscontinuïteitsplan
De volgende stap is de goedkeuring van een
bedrijfscontinuïteitsplan waarin uw doelstellingen
worden omschreven en uw interne procedures
worden vastgesteld.



BEDRIJFSCONTINUÏTEITSBEHEER

3) Crisisbeheersplan, incidentbestrijdingsplan, 
rampherstelplan:

3.1 voor bedrijven met >50 werknemers: sjablonen 
voor Incident Response Plan, Crisis Management 
Plan en Disaster Recovery Plan.

BEDRIJFSCONTINUÏTEITSBEHEER

3) Crisisbeheersplan, incidentbestrijdingsplan,
rampherstelplan

3.1 Voor bedrijven > 50 werknemers zijn 
sjablonen voor een Incident Response Plan, een 
Crisis Management Plan en een Disaster Recovery 
Plan vereist. 



BEDRIJFSCONTINUÏTEITSBEHEER

3.2 Voor bedrijven met <50 werknemers: er is een 
vereenvoudigd incidentenbeheersplan beschikbaar.  
Dit plan gaat vergezeld van "Sheets" die concrete 
scenario's behandelen (brand, overstroming, IT-
problemen, elektriciteit, telecommunicatie, enz.)
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3.2 Voor bedrijven met minder dan 50 
werknemers moet een incidentenplan worden 
opgesteld.  Dat plan omvat ook 'fiches' met 
concrete scenario's (merk, overstroming, IT-
problemen, elektriciteit, telecommunicatie...).
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4) Crisiscommunicatie

Tenslotte gaat het om effectief communiceren 
(Communicatieblad).

• Wij stellen al deze plannen tot uw 
beschikking: Digitalreactionplan.be!

• Vergeet niet je deze « eigen » te maken, ze 
te testen en ze regelmatig bij te werken.

BEDRIJFSCONTINUÏTEITSBEHEER

4) Crisiscommunicatie

Alle slots kunnen effectief worden
gecommuniceerd (Communicatiefiche).

• Al die plannen stellen we voor jou ter
beschikking : Digitalreactionplan.be!

• Vergeet niet je deze « eigen » te maken, ze te
testen en ze regelmatig bij te werken.

https://www.digitalreactionplan.be/fr
https://www.digitalreactionplan.be/nl
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