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Samenvatting 

 
NL 

 
Een van de doelstellingen van het Belgische energiebeleid bestaat erin om de voorafgaandelijke 
voorwaarden te verenigen die nodig zijn om de bevoorradingszekerheid van aardgas te garanderen. 

Het doel van het nationaal noodplan bestaat erin om over een geheel aan vaste procedures en 
verantwoordelijkheden te beschikken voor alle belanghebbenden in geval van een onderbreking van 
de gasvoorziening. Het gaat echter niet in op de aspecten met betrekking tot de preventie van deze 
gebeurtenis. 

Het beheer van mogelijke socio-economische gevolgen buiten de aardgassector die kunnen optreden 
ten gevolge van een verstoring van de aardgasbevoorrading valt niet binnen het toepassingsgebied 
van dit plan. Hoewel de situatie een crisisbeheer op federaal niveau vereist, , in de zin van het 
Koninklijk Besluit van 31 januari 2003 tot vaststelling van het noodplan voor crisisgebeurtenissen en - 
situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen, moet worden verwezen naar 
het plan voor het beheer van grote crisissituaties onder de verantwoordelijkheid van het Nationaal 
Crisiscentrum (hierna NCCN), dat in dit geval als coördinator optreedt.  

Dit plan streeft ernaar om de gevolgen van een verstoring te verzachten en het hoofd te bieden aan 
situaties waarin de gaslevering voor alle klanten van de Belgische markt niet meer gegarandeerd kan 
worden. 

De initiële verantwoordelijkheid met betrekking tot de aardgasbevoorrading ligt bij de 
aardgasondernemingen. 

Een aanpak op drie niveaus wordt gehanteerd om aan een gasnoodgeval het hoofd te bieden. De 
eerste verantwoordelijkheid om de impact van een gasnoodgeval te verzachten ligt bij de 
netgebruikers en de TNB, dan bij de lidstaten op nationaal en regionaal niveau, dan bij de Unie. 

Dit document zet de belangrijke principes van het noodplan in België uiteen. 

Het doel van het noodplan bestaat erin om noodprocedures en -structuren op te zetten die in een 
zeer kort tijdsverloop geactiveerd kunnen worden om de effecten van een incident op de gaslevering 
zo snel mogelijk te verzachten. 

Bij een belangrijk gasleveringsnoodgeval zullen zowel de industrie als de regering een belangrijke rol 
spelen in het beheer van het incident en de gevolgen ervan. 

De TNB en de gasbedrijven zijn verantwoordelijk voor het praktische en operationele beheer van het 
incident om ervoor te zorgen dat de situatie wordt  onder controle wordt gehouden, in alle veiligheid 
wordt beheerd en effectief wordt hersteld. De TNB heeft plannen en procedures voor het 
incidentmanagement ingevoerd om de integriteit van het systeem te waarborgen en de resterende 
gasstromen te leiden volgens de prioriteiten die in het noodplan vastgelegd zijn. 
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De TNB en de gasbedrijven beheren dagelijks complexe operationele situaties en beschikken over 
plannen en voorzorgsmaatregelen die het hoofd aan abnormale gebeurtenissen moeten bieden. 
Hoewel belangrijke leveringsnoodgevallen zich heel plotseling of als gevolg van een evolutieve situatie 
kunnen voordoen, hebben de leveringsbedrijven volgens de contractuele leveringscontracten 
maatregelen genomen om het incident te verzachten of te beheren voordat de regering moet 
ingrijpen. 

De rol van de regering bestaat erin om de bredere gevolgen die uit een belangrijk 
gasleveringsnoodgeval kunnen voortvloeien te begrijpen en beheren. 

Het succesvolle beheer van een belangrijk leveringsnoodgeval vergt een effectieve communicatie en 
samenwerking tussen de industrie en de regering. De industrie zal bijvoorbeeld beschikken over de 
meest recente informatie over het incident die de regering nodig zal hebben om de te nemen 
maatregelen te bepalen. Evenzo zouden sommige  bredere gevolgen van een incident kunnen worden 
verzacht door de keuzes die de industrie kan maken, en zouden sommige praktische aspecten van het 
beheer van een incident kunnen worden ondersteund door de activiteiten van de regering. 

Dit noodplan wordt opgesteld in overeenstemming met artikel 8 van de Verordening (EU) 2017/1938 
van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2017 betreffende maatregelen tot 
veiligstelling van de gasleveringszekerheid en houdende intrekking van Verordening (EU) nr. 994/2010 
(hierna “de Verordening”). 

In België werd de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., 
Middenstand en Energie aangewezen als de bevoegde autoriteit in de zin van artikel 2 van de 
verordening. Als bevoegde autoriteit is zij belast met de implementatie van dit noodplan voor de 
gasbevoorradingszekerheid en met de update ervan om de 4 jaar of vroeger indien de 
omstandigheden het vereisen. Die taak wordt in coördinatie met de CREG en Fluxys Belgium 
uitgevoerd. Het noodplan en de updates ervan worden openbaar gemaakt en aan de Europese 
Commissie betekend. 

Bij een gasnoodgeval heeft de bevoegde autoriteit ook een coördinatierol om de impact op de 
gaslevering te verzachten en draagt zij de verantwoordelijkheid om het contact met de minister van 
Energie, de Europese Commissie en andere overheidsdiensten te garanderen om ervoor te zorgen dat 
de details van het incident gecommuniceerd worden. 

De in dit noodplan vervatte  maatregelen, acties en procedures  worden ten minste één keer getest 
tussen de vierjaarlijkse updates. Om dit noodplan te testen simuleert de bevoegde autoriteit 
scenario's en antwoorden met een hoge en middelhoge impact in real time overeenkomstig dit 
noodplan. De resultaten van de tests worden door de bevoegde autoriteit aan de Gas Coordination 
Group (GCG) voorgesteld en worden voor latere updates in aanmerking genomen. 

Dit noodplan is van toepassing in het geval van een gasleveringscrisis zoals bepaald in artikel 11 van 
de verordening. Deze crisissen worden in 3 niveaus onderverdeeld, en dit noodplan is van toepassing 
zodra één van de 3 crisisniveaus afgekondigd is. Elk van deze niveaus impliceert een aantal 
maatregelen en acties die door verschillende actoren ondernomen moeten worden om de continuïteit 
van de gaslevering aan de eindgebruikers, en meer bepaald  de beschermde klanten, te garanderen. 

In geval van een crisis die een coördinatie met andere sectoren op nationaal niveau vereist, wordt 
gebruik gemaakt van het federale crisiscoördinatieplan dat is opgenomen in het Koninklijk Besluit van 
31 januari 2003 tot vaststelling van het noodplan voor crisisgebeurtenissen en - situaties die 
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coördinatie of beheer op nationaal niveau vergen. 

Dit noodplan: 

• beschrijft de crisisniveaus zoals bepaald in de verordening (EU) 2017/1938 alsook de 
procedures die toegepast moeten worden bij de afkondiging ervan en na een crisis; 

• beschrijft voor elk van de 3 niveaus de maatregelen die door de verschillende spelers genomen 
kunnen worden, met inbegrip van hun mogelijke effecten en hun efficiëntie tegenover de 
crisis. De maatregelen kunnen in drie niveaus worden onderverdeeld: de zuiver 
marktgebaseerde maatregelen die op vrijwillige basis door de markspelers worden toegepast; 
de niet-marktgebaseerde maatregelen die door de nationale autoriteiten worden opgelegd; 
en de coördinatiemaatregelen om een crisis op regionaal of EU-niveau te beheren; 

• beschrijft de specifieke maatregelen met betrekking tot stadsverwarming en gasgestookte 
centrales; 

• richt binnen de bevoegde autoriteit een crisismanagementteam op ; 
• beschrijft de rollen en verantwoordelijkheden van elke speler die bij het beheer van een crisis 

betrokken is, met inbegrip van de communicatieprocedures en andere akkoorden die tussen 
de spelers bestaan; 

• beschrijft de maatregelen die geïmplementeerd worden ingeval de levering aan bepaalde 
niet- beschermde klanten beperkt moeten worden; 

• organiseert het kader voor het testen en het toepassen van noodmaatregelen en -procedures; 
• en beschrijft de regionale dimensies en de samenwerking tussen de Lidstaten, met inbegrip 

van de bilaterale akkoorden gesloten om het solidariteitsprincipe van artikel 13 van de 
verordening (EU 2017/1938) te implementeren. 

 
FR 

L’un des objectifs de la politique énergétique belge consiste à réunir les conditions préalables 
nécessaires pour garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel.L'objectif du plan national 
d'urgence pour le gaz est de disposer d'un ensemble de procédures et de responsabilités fixes pour 
toutes les parties prenantes en cas d'interruption de l'approvisionnement en gaz. Il ne traite, par 
contre, pas les aspects liés à la prévention de cet évènement. La gestion des conséquences socio- 
économiques potentielles sur un secteur différent de celui du gaz naturel pouvant résulter d’une 
perturbation de l’approvisionnement en gaz naturel ne relève pas du champ d’application du présent 
plan. Si la situation nécessite une gestion de crise au niveau fédéral, au sens de l’Arrêté royal du 31 
janvier 2003 portant fixation du plan d’urgence pour les événements et situations de crise nécessitant 
une coordination ou une gestion à échelon national, il y a lieu de se référer, pour ce qui concerne la 
prise en charge, au plan de gestion de crise majeur relevant du Centre de crise National (ci-après 
NCCN) lequel assure dans ce cas le rôle de coordinateur. Ce plan vise à atténuer les conséquences 
d'une perturbation et à faire face aux situations dans lesquelles l'approvisionnement en gaz ne peut 
plus être garanti pour tous les clients du marché belge. La responsabilité initiale relative à 
l’approvisionnement en gaz naturel se situe chez les entreprises de gaz naturel.Une approche à trois 
niveaux est utilisée pour faire face à une urgence gazière. La première responsabilité d'atténuer 
l'impact d'une urgence gazière incombe aux utilisateurs du réseau et au TNB, puis aux États membres 
au niveau national et régional, puis à l'Union.Ce document expose les grands principes du plan 
d'urgence en Belgique.Le but du plan d'urgence est de mettre en place des procédures et des 
structures d'urgence qui peuvent être activées dans un laps de temps très court afin d'atténuer 
leseffets d'un incident sur l'approvisionnement en gaz de la manière la plus rapide.En cas d'urgence 
majeure d'approvisionnement en gaz, tant l'industrie que le gouvernement auront un rôle important 
à jouer dans la gestion de l'incident et de ses conséquences.Le TNB et les sociétés gazières sont 
responsables de la gestion pratique et opérationnelle de l'incident afin de s'assurer que la situation 
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est contenue, gérée en toute sécurité et rétablie efficacement. Le TNB a mis en place des plans et des 
procédures de gestion des incidents afin de garantir l'intégrité du système et d'acheminer les flux de 
gaz restants selon les priorités définies dans le plan d'urgence. Le TNB et les sociétés gazières gèrent 
au jour le jour des situations opérationnelles complexes et disposent de plans et de contingences qui 
doivent faire face aux événements anormaux. Bien que des urgences d'approvisionnement majeures 
puissent survenir très soudainement ou à la suite d'une situation évolutive, selon les contrats 
d'approvisionnement contractuels, les entreprises d'approvisionnement ont pris des mesures pour 
atténuer ou gérer l'incident avant que le gouvernement ne doive intervenir.Le rôle du gouvernement 
est de comprendre et de gérer les conséquences plus larges qui peuvent résulter d'une urgence 
majeure d'approvisionnement en gaz. La gestion réussie d'une urgence majeure d'approvisionnement 
exigera une communication et une coopération efficaces entre l'industrie et le gouvernement. Par 
exemple, l'industrie disposera des informations les plus récentes sur l'incident, dont le gouvernement 
aura besoin pour déterminer les mesures à prendre. De même, certaines des conséquences plus larges 
d'un incident pourraient être atténuées par les choix que l'industrie est en mesure de faire, et certains 
des aspects pratiques de la gestion d'un incident pourraient être aidés par les activités du 
gouvernement.Ce plan d'urgence est établi conformément à l'article 8 du règlement (UE) 2017/1938 
du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la 
sécurité de l'approvisionnement en gaz et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010 (ci-après, «le 
Règlement»).En Belgique, la direction générale de l'énergie du service public fédéral économie, 
P.M.E., indépendants et énergie a été désignée comme autorité compétente au sens de l'article 2 du 
règlement. En tant qu'autorité compétente, elle est chargée de mettre en place ce plan d'urgence de 
sécurité d'approvisionnement en gaz et de le mettre à jour tous les 4 ans ou plus tôt si les circonstances 
l'exigent. Cette tâche est effectuée en coordination avec la CREG et Fluxys Belgium. Le plan d'urgence 
et ses mises à jour sont rendus publics et notifiés à la Commission européenne.L'autorité compétente 
aura également un rôle de coordination lors d'une urgence gazière pour atténuer l'impact sur 
l'approvisionnement en gaz, avec la responsabilité d'assurer la liaison avec le ministre de l'Énergie, la 
Commission européenne et d'autres services gouvernementaux pour s'assurer que les détails de 
l'incident sont communiqués.Les mesures, actions et procédures contenues dans ce plan d'urgence 
sont testées au moins une fois entre ses mises à jour quadriennales. Afin de tester ce plan d'urgence, 
l'autorité compétente simulera en temps réel des scénarios et des réponses à impact élevé et moyen 
conformément à ce plan d'urgence. Les résultats des tests seront présentés au Gas Coordination 
Group par l'Autorité Compétente, et seront pris en compte pour les mises à jour suivantes.Le présent 
plan d'urgence s'applique en cas de crise d'approvisionnement en gaz telle que définie à l'article 11 
du Règlement. Ces crises sont réparties en 3 niveaux, et ce plan d'urgence s'applique dès que l'un des 
3 niveaux de crise a été déclaré. Chacun de ces niveaux implique un certain nombre de mesures et 
d'actions à entreprendre par différents acteurs afin d'assurer la continuité de l'approvisionnement en 
gaz des utilisateurs finaux, et notamment des clients protégés. En cas de crise nécessitant une 
coordination avec d'autres secteurs au niveau national, le plan fédéral de coordination de crise mis en 
place dans l’Arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d’urgence pour les événements 
et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national. En particulier, 
ce plan d'urgence:décrit les niveaux de crise tels que définis dans le règlement (UE) 2017/1938 ainsi 
que les procédures à appliquer lors de leur déclaration et après une crise ;décrit, pour chacun des 3 
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niveaux, les mesures qui peuvent être prises par les différents acteurs, y compris leurs effets possibles 
et leur efficacité face à la crise. Les mesures peuvent être séparées en 3 niveaux : les mesures 
purement fondées sur le marché qui sont appliquées sur une base volontaire par les acteurs du marché 
; les mesures non fondées sur le marché imposées par les autorités nationales; et les mesures de 
coordination pour gérer une crise au niveau régional ou de l'Union européenne;décrit les mesures 
spécifiques concernant le chauffage urbain et les centrales au gaz;met en place une équipe de gestion 
de crise au sein de l'autorité compétente;décrit les rôles et responsabilités de chaque acteur impliqué 
dans la gestion d'une crise, y compris les procédures de communication et autres accords existant 
entre les acteurs;décrit les mesures mises en place au cas où certains clients non protégés doivent 
être limités;met en place le cadre pour tester et appliquer les mesures et procédures d'urgence; et 
décrit les dimensions régionales et la coopération entre les États membres, y compris les accords 
bilatéraux conclus afin de mettre en œuvre le principe de solidarité énoncé à l'article 13 du Règlement. 

 
1. Inleiding 

Het doel van het nationaal noodplan voor aardgas bestaat erin om over een reeks van vaste 
procedures en verantwoordelijkheden te beschikken voor alle stakeholders in geval van een 
onderbreking van de gaslevering. Dit plan is bedoeld om de gevolgen van een verstoring af te zwakken 
en het hoofd te bieden aan situaties waarin de gaslevering aan alle afnemers op de Belgische markt 
niet meer kan worden gegarandeerd. 

In dit document wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste beginselen die in het nationale 
noodplan voor aardgas zullen worden opgenomen. Het nationale noodplan voor aardgas zal worden 
gepubliceerd in de vorm van een ministerieel besluit. Voor de aanpak van een noodsituatie inzake 
aardgas wordt een aanpak op drie niveaus gehanteerd. De eerste verantwoordelijkheid om de impact 
van een noodsituatie inzake aardgas te beperken, ligt bij de netgebruikers en de TNB, vervolgens bij 
de lidstaten op nationaal en regionaal niveau, en tot slot bij de Unie. 

In dit document worden de belangrijkste beginselen van het noodplan in België uiteengezet. 

Het doel van het noodplan is noodprocedures en -structuren in te voeren die op zeer korte termijn 
kunnen worden geactiveerd om de effecten van een incident in de gasbevoorrading zo snel mogelijk 
te beperken. 

In het geval van een ernstige noodsituatie inzake de gasbevoorrading zullen zowel de industrie als de 
overheid een belangrijke rol moeten spelen bij de beheersing van het incident en de gevolgen ervan. 

De TNB en de aardgasondernemingen zijn verantwoordelijk voor het praktische en operationele 
beheer van het incident om ervoor te zorgen dat de situatie onder controle wordt gehouden, veilig 
wordt beheerd en daadwerkelijk wordt hersteld. De TNB heeft plannen en procedures voor 
incidentenbeheer ingevoerd teneinde de integriteit van het systeem te waarborgen en de (resterende) 
gasstromen te leiden volgens de prioriteiten zoals die zijn vastgelegd in het noodplan. 

De TNB en de aardgasondernemingen beheren op een dagelijkse basis complexe operationele 
situaties en beschikken over plannen en noodsplannen waarmee onvoorziene gebeurtenissen moeten 
worden aangepakt. Hoewel een ernstige verstoring in de aardgasbevoorrading ofwel plotseling kan 
optreden ofwel zich kan ontwikkelen als gevolg van een bepaalde situatie, zullen de 
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aardgasondernemingen reeds alle acties binnen hun mogelijkheden ondernomen hebben om de 
impact van het incident te verzachten of te beheren voordat de overheid erbij betrokken raakt. 

De rol van de overheid bestaat erin de bredere gevolgen van een ernstige noodsituatie bij de 
gasbevoorrading te begrijpen en te beheren. Van de overheid wordt tevens verwacht dat zij de 
bevolking daarover afdoende inlicht. 

Het succesvolle beheer van een ernstig leveringsnoodgeval vergt een effectieve communicatie en 
samenwerking tussen de industrie en de overheid. De industrie beschikt bijvoorbeeld over de meest 
recente informatie over het incident, die de overheid nodig heeft om te bepalen welke maatregelen 
zij moet nemen. Evenzo kunnen sommige bredere gevolgen van een incident worden verzacht door 
de keuzes die de industrie kan maken, en kunnen sommige praktische aspecten van het 
incidentenbeheer worden ondersteund door de activiteiten van de overheid. 

 

Algemene informatie 
 
 

Dit federaal noodplan geeft uitvoering aan artikel 15/13, § 6, van de wet van 12 april 1965 betreffende 
het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, zoals gewijzigd bij de wet 
van 18 mei 2021 (hierna: "gaswet"). Dit noodplan is opgesteld overeenkomstig artikel 8 van 
Verordening (EU) 2017/1938 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2017 
betreffende maatregelen tot veiligstelling van de aardgasvoorziening en houdende intrekking van 
Verordening (EU) nr. 994/2010 (hierna "de verordening" genoemd), alsook het kader voor 
samenwerking tussen aardgasmarktdeelnemers en de autoriteiten. 

De beheerder van het aardgasvervoersnet is verantwoordelijk voor de praktische toepassing  van de 
procedures vervat in haar interne nood- en heropbouwplannen. De bevoegde autoriteit of de federale 
minister van Energie beslist om een oefening van het federaal noodplan voor de bevoorrading inzake 
aardgas te organiseren. De bevoegde autoriteit is belast met de organisatie van de oefening, in overleg 
met de andere betrokken departementen en/of diensten. Van iedere oefening wordt een 
gedetailleerd rapport opgesteld door de bevoegde autoriteit voor de bevoorrading inzake aardgas 
waarbij de informatie wordt aangeleverd door de verschillende deelnemers aan de oefeningen. Op 
basis van deze oefeningen kunnen verbeteringen en aanvullingen worden geïnventariseerd die in de 
nieuwe versie van het noodplan opgenomen kunnen worden. Het rapport wordt binnen twee maand 
na afloop van de oefening voorgelegd aan de federale minister van Energie. 

De bevoegde autoriteit staat in voor het opstellen, actualiseren en testen van het federaal noodplan 
voor de aardgasbevoorrading. Het federaal noodplan dient om de vier jaar herzien en indien nodig 
geactualiseerd te worden. De actualisering van het federaal noodplan gebeurt in overleg met de 
relevante belanghebbenden op de aardgasmarkt. 

In België is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., 
Middenstand en Energie aangewezen als de bevoegde autoriteit in de zin van artikel 2 van de 
verordening. Als bevoegde autoriteit is zij verantwoordelijk voor het opstellen van dit noodplan voor 
de bevoorradingszekerheid van aardgas en voor het actualiseren ervan om de vier jaar of vroeger 
indien de omstandigheden dit vereisen. Deze taak wordt uitgevoerd in coördinatie met de NRI (CREG, 
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) en de TNB (Fluxys Belgium). Het 
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noodplan en de bijwerkingen ervan worden gepubliceerd en ter kennis van de Europese Commissie 
gebracht. 

De definities in artikel 1 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten 
en andere door middel van leidingen (hierna de "gaswet" genoemd) zijn van toepassing op dit besluit. 

Voorts wordt voor de toepassing van dit besluit verstaan onder 

1° "incident": toestand van het aardgasvervoersnet veroorzaakt door een verstoring van de 
aardgasbevoorrading waarbij, zonder tussenkomst van de markt en/of bijstand van de beheerder van 
het aardgasvervoersnet, de aardgaslevering aan alle eindafnemers niet langer gegarandeerd kan 
worden. 

De bevoegde instantie zal ook een coördinerende rol spelen tijdens een noodsituatie inzake aardgas 
om de gevolgen voor de gasbevoorrading te beperken, waarbij zij contact moet onderhouden met de 
federale minister van Energie, de Europese Commissie en andere overheidsdiensten om ervoor te 
zorgen dat de details van het incident worden meegedeeld. In het kader van een federale fase zal het 
Nationaal Crisiscentrum (hierna NCCN) belast zijn met de coördinatie. 

De in dit noodplan vervatte maatregelen, acties en procedures worden tussen de vierjaarlijkse updates 
ervan minstens één keer getest. Om dit noodplan te testen, zal de bevoegde instantie scenario's met 
hoge en middelmatige effecten en reacties in real time simuleren in overeenstemming met dat 
noodplan. De resultaten van de tests worden door de bevoegde instantie voorgelegd aan de Gas 
Coordination Group (GCG) en worden in aanmerking genomen voor de volgende updates. 

Aangezien de beheerder van het aardgasvervoersnet en de aardgasondernemingen beschikken over 
de meest actuele informatie met betrekking tot het incident en de impact ervan, is een efficiënte 
communicatie tussen de verschillende actoren noodzakelijk voor het succesvol beheren van een 
verstoring van de aardgasbevoorrading. 

In geval van afkondiging van een federale fase organiseert het  NCCN  de coördinatie tussen de 
verschillende betrokken actoren, met inbegrip van de gouverneurs. Het NCCN coördineert niet 
rechtstreeks met de burgemeesters. Dit gebeurt via de provinciale gouverneurs. In dit geval maakt het 
federaal noodplan voor de aardgasvoorziening deel uit van het crisisbeheer in de ruime zin zoals 
bepaald in het Koninklijk Besluit van 31 januari 2003 tot vaststelling van het noodplan voor 
crisisgebeurtenissen en - situaties die coördinatie of beheer op nationaal niveau vergen. 

 

Reikwijdte en inhoud 
 
 

Dit noodplan is van toepassing in het geval van een crisis in de aardgasbevoorrading zoals omschreven 
in artikel 11 van de verordening. Deze crisisniveaus zijn onderverdeeld in 3 niveaus, en dit noodplan is 
van toepassing zodra één van de 3 crisisniveaus is afgekondigd. Elk van deze crisisniveaus impliceert 
een aantal maatregelen en acties die door de verschillende actoren moeten worden ondernomen om 
de continuïteit van de aardgasbevoorrading aan eindgebruikers, en meer bepaald beschermde 
klanten, te waarborgen. België is van mening dat gas van essentieel belang is voor de verwarming van de 
plaatsen waar mensen wonen, alsook voor het bereiden van de dagelijkse maaltijden. Daarom definieert België 
een beschermde klant als volgt: 
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a. een op het gasdistributienet aangesloten huishoudelijke afnemer, met inbegrip van 
huishoudens die in appartementencomplexen met centrale verwarming wonen; 

b. een gezondheidsdienst, voor zover deze dienst afhankelijk is van het gasdistributienet; 
c. een essentiële sociale dienst, voor zover deze dienst afhankelijk is van het gasdistributienet, 

en die voorziet in (collectieve) huisvesting voor personen en/of de bereiding van maaltijden 
voor sociale doeleinden, met inbegrip van gevangenissen en kazernes; 

d. een stadsverwarmingssysteem, op voorwaarde dat het verwarming biedt aan ten minste één 
van de bovengenoemde afnemers. 

Ook werd besloten dat de "door solidariteit beschermde klanten" in België aan dezelfde definitie beantwoorden 
als de "beschermde klant". 

Er dient opgemerkt te worden dat in een normale situatie dit plan geen invloed heeft op de uitvoering 
van de wettelijke en reglementaire taken van de betrokken departementen, diensten, organismen en 
instituten, met inbegrip van de burgemeesters en gouverneurs. In geval van toepassing van het 
federaal noodplan voor de aardgasbevoorrading echter, dienen zij de nodige maatregelen te nemen 
om de in dit plan toevertrouwende taken uit te voeren. 

Dit noodplan voorziet in drie crisisniveaus. In geval van een alarm- of noodsituatie kan worden 
besloten een federale crisisbeheersingsfase af te kondigen, bijvoorbeeld indien het noodzakelijk is 
bepaalde klanten af te sluiten. In dit geval maakt dit noodplan deel uit van het bredere kader voor 
crisisbeheer dat door de NCCN is vastgesteld. Dit noodplan voor gas is reeds van toepassing voordat 
zich een feitelijke verstoring voordoet en heeft tot doel het risico van een reëel tekort te verminderen 
door mitigerende maatregelen voor te stellen, zowel op markt- als op niet-marktbasis. 

Dit federaal noodplan heeft niet als doel het risico te verminderen, noch een oplossing te bieden voor 
de verschillende problemen die zich tijdens een dergelijke noodsituatie kunnen voordoen of 
aandienen. Ongeacht het bestaan van dit Federaal Noodplan, blijft eenieder verantwoordelijk voor de 
risico-inschatting, voor het daaruit volgende preventieve beleid en voor het voorbereiden van 
reactieve maatregelen binnen hun bevoegdheden. 

Dit federaal noodplan is in eerste instantie niet van toepassing bij verstoringen die zich enkel voordoen 
op het distributienet aangezien de coördinatie door de gewestelijke overheden gebeurt. Dit sluit niet 
uit dat de gewestelijke overheden, indien nodig, een beroep kunnen doen op de federale overheden 
om een federale coördinatie te verzekeren. 

Dit federaal noodplan geldt onverminderd de bevoegdheid voor de Koning bedoeld in artikel 23 van 
de Gaswet. 

In geval van een crisis die coördinatie met andere sectoren op nationaal niveau vereist, maken de in 
dit noodplan voorziene structuren deel uit van een federale fase in het ruimere crisisbeheer zoals 
beschreven in het Koninklijk Besluit van 31 januari 2003 tot vaststelling van het noodplan voor 
crisisgebeurtenissen en - situaties die coördinatie of beheer op nationaal niveau vereisen. 

Dit noodplan : 

• beschrijft de in de Verordening omschreven crisisniveaus, alsook de procedures die moeten 
worden toegepast bij het afkondigen van een crisis en na een crisis; 
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• beschrijft voor elk van de drie niveaus de maatregelen die door de verschillende actoren 
kunnen worden genomen, met inbegrip van de mogelijke effecten en de doeltreffendheid 
ervan bij het aanpakken van de crisis. De maatregelen kunnen worden onderverdeeld in drie 
niveaus: de zuiver marktgebaseerde maatregelen die op vrijwillige basis door de 
marktdeelnemers worden toegepast; de niet-marktgebaseerde maatregelen die door de 
nationale autoriteiten worden opgelegd; en de coördinatiemaatregelen om een crisis op 
regionaal of Unieniveau te beheersen; 

• beschrijft het opheffen van de noodsituatie; 
• beschrijft de specifieke maatregelen betreffende stadsverwarming en gasgestookte centrales; 
• richt binnen de bevoegde instantie een crisismanagementteam op; 
• beschrijft de evaluatie van de situatie; 
• beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van elke speler die bij het crisisbeheer betrokken 

is, met inbegrip van de communicatieprocedures en andere afspraken tussen de actoren; 
• beschrijft de maatregelen die worden getroffen voor het geval de levering aan sommige niet 

beschermde afnemers moet worden beperkt, met inbegrip van een prioriteitsvolgorde voor 
de levering aan eindgebruikers; 

• zet het kader op voor het testen en oefenen van de noodmaatregelen en -procedures; en 
• beschrijft de regionale dimensies en de samenwerking tussen de lidstaten, met inbegrip van 

de bilaterale overeenkomsten die zijn gesloten om uitvoering te geven aan het in artikel 13 
van de Verordening opgenomen solidariteitsbeginsel. 

 
2. Crisisniveau’s 

 
2.1. Definitie van crisisniveaus 

 
In artikel 11(1) van de Verordening worden drie crisisniveaus gedefinieerd: 

Niveau van vroegtijdige waarschuwing: wanneer uit concrete, ernstige en betrouwbare informatie 
blijkt dat er zich een gebeurtenis kan voordoen die de gasleveringssituatie aanzienlijk kan doen 
verslechteren en kan leiden tot het ontstaan van een alarm- of een noodsituatieniveau. 

Alarmniveau: wanneer er zich een verstoring van de gaslevering of een uitzonderlijk hoge gasvraag 
voordoet die de gasleveringssituatie aanzienlijk doet verslechteren, maar de markt nog in staat is deze 
verstoring of vraag op te vangen zonder gebruik te moeten maken van niet-marktgebaseerde 
maatregelen. 

Noodsituatieniveau: wanneer zich een uitzonderlijk hoge gasvraag, een aanzienlijke verstoring van de 
gaslevering of een andere aanzienlijke verslechtering van de gasleveringssituatie voordoet, en alle 
relevante marktgebaseerde maatregelen zijn toegepast maar de gaslevering niet volstaat om aan de 
resterende gasvraag te voldoen en er dus bijkomend ook niet-marktgebaseerde maatregelen moeten 
worden genomen, met name om gasleveringen aan beschermde afnemers veilig te stellen. 
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2.2. Triggers voor de activering van het noodplan 
 

Er zijn verschillende gebeurtenissen die tot een crisis in de gasbevoorrading kunnen leiden. Deze 
kunnen in twee verschillende categorieën worden onderverdeeld: 

a. Een zich ontwikkelende situatie, die zich over een periode van enkele dagen of zelfs weken 
ontwikkelt en geen onmiddellijk effect heeft, maar over een relatief korte periode een ernstig 
effect op de gasbevoorrading kan hebben. In dit geval moeten de TNB en de bevoegde 
instantie de situatie in het oog houden om ervoor te zorgen dat zij klaar staan om te reageren 
in geval van een noodsituatie. 

 

b. Een plotseling incident, dat zich plots voordoet of zich binnen enkele uren ontwikkelt en 
onmiddellijk gevolgen heeft voor de bevoorrading. In dat geval zal de TNB onmiddellijk zijn 
interne noodplan in werking stellen. 

 

Een aardgascrisis kan worden veroorzaakt door incidenten die inherent zijn aan de 
gasbevoorradingsketen of door externe bedreigingen en gevaren die een impact kunnen hebben op 
de gasbevoorrading. Deze incidenten vormen de basis waarop  de beslissing  tot afkondiging van een 
crisis wordt genomen, en waarop het precieze niveau wordt bepaald. Dit geldt ongeacht of de beslissing 
wordt genomen door de TNB of door de bevoegde instantie (zie het volgende deel voor gedetailleerde 
procedures). 

 

De onderstaande tabel bevat een niet-uitputtende lijst van de incidenten die tot een van de 
crisisniveaus kunnen leiden. Afhankelijk van het tijdsbestek en de impact zal de TNB of de bevoegde 
instantie (zo nodig in samenwerking) beslissen welk crisisniveau zal worden afgekondigd. 
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Tabel 1 Incidenten die een crisis kunnen veroorzaken 
Trigger Voorval Bron van informatie 
Triggers inherent aan het 
gasbevoorradingssysteem 

Tekort  in de 
gasbevoorrading 
(onvoldoende gas om 
aan de vraag  te 
voldoen) 

TNB/Netwerkgebruikers/Leveranciers 

Inbreuk op 
veiligheidsmonitor voor 
gasopslag 

TNB 

Beperking gastransport TNB/Netwerkgebruikers/Leveranciers 
Technische incidenten 
op  pijpleidingen  die de 
levering aan bepaalde 
afnemers onderbreken 

TNB 

Nalatigheid van een 
belangrijke deelnemer 
op de gasmarkt 

 
TNB/NRA/Netwerkgebruikers/Leveranciers 

Triggers veroorzaakt door 
andere bronnen 

Zware 
weersomstandigheden 
die de gasbevoorrading 
verstoren 

Alle 

Grieppandemie of 
andere medische 
noodsituatie 

NCCN/bevoegde autoriteit 

Potentiële of feitelijke 
dreiging van een 
terroristische aanslag 

NCCN/bevoegde autoriteit 

Politieke protesten of 
onlusten 

Bevoegde autoriteit 

Verstoring van de 
bevoorrading van 
elektriciteits-, 
brandstof-, ICT- (cyber) 
of andere kritieke 
netwerkinfrastructuur. 

NCCN/bevoegde autoriteit 

Verzoek om steun van 
EU-lidstaten of de 
Europese Commissie 

Bevoegde autoriteit 

 

De door de TNB gebruikte indicator wordt beschreven in zijn interne noodplan voor de 
bevoorradingszekerheid en bestaat uit de verwachte leidingbufferpositie (gas dat in de pijpleidingen 
is opgeslagen), die onder meer het resultaat is van het voorspelde verbruik op de Belgische markt en 
de voorspelde fysieke stromen (entry/exit) in het transmissienet. 

De TNB bepaalt de drempels (boven- en ondergrens) voor de leidingbuffer, zowel voor de normale 
balanceringsvoorwaarden als voor de balancering bij incidenten. Aangezien er twee afzonderlijke 
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transmissienetten zijn voor verschillende gaskwaliteiten (H-gas en L-gas), wordt voor elk net een 
andere drempel vastgesteld. 

De DNB gebruikt de ontwikkeling van de verwachte leidingbufferpositie en het tijdstip waarop deze 
de normale balancerings- of incidentele balanceringsdrempels zou overschrijden  voor de identificatie 
van situaties van vroegtijdige waarschuwing, alarmsituaties of noodsituaties. 

Hoewel de H-gasmarkten van België en Luxemburg geïntegreerd zijn en één enkele balanceringszone 
vormen, weerspiegelt de voorspelde leidingbufferpositie die in aanmerking wordt genomen voor het 
afkondigen van een crisis, alleen de situatie in het Belgische gastransmissienet. 

 
2.3. Procedure activering van het noodplan 

 
Dit noodplan wordt daadwerkelijk geactiveerd wanneer een van de eerder beschreven crisisniveaus 
wordt afgekondigd. Sommige verplichtingen, zoals het melden van incidenten die een 
gasbevoorradingscrisis kunnen veroorzaken, zijn niettemin van toepassing, zelfs voordat de crisis is 
afgekondigd. 

De TNB en de aardgasondernemingen zijn verantwoordelijk voor het operationele management van 
een verstoring van de aardgasbevoorrading en voor de communicatie van iedere gebeurtenis die een 
noodsituatie kan veroorzaken aan de bevoegde autoriteit en de federale minister van Energie. 

Omdat de TNB gewoonlijk als eerste over de nodige informatie beschikt om te bepalen of een van de 
crisisniveaus moet worden afgekondigd, is de TNB gemachtigd dit namens de bevoegde instantie te 
doen. In dat geval moet de TNB de bevoegde instantie, de NRI en de NCCN onmiddellijk in kennis stellen 
van het afgekondigde niveau en het incident of de informatie die tot die afkondiging heeft geleid. 

Als de bevoegde instantie een van de crisisniveaus afkondigt (bv. op basis van informatie van de 
Europese Commissie, andere lidstaten of andere bronnen), kan zij de TNB opdracht geven het 
overeenkomstige crisisniveau in zijn interne noodplan te activeren. De bevoegde autoriteit brengt ook 
de NRI en de NCCN op de hoogte. 

De beslisisng om een van de crisisniveaus af te kondigen, wordt gebaseerd op alle beschikbare 
informatie. Elke stakeholder (netwerkgebruikers en leveranciers, eindgebruikers, NRI, 
overheidsinstanties, aangrenzende TNB's ...) is verplicht om de TNB te informeren wanneer hij 
geconfronteerd wordt met een gebeurtenis die een invloed kan hebben op de bevoorradingszekerheid 
van gas, met inbegrip van een incident stroomopwaarts dat mogelijk een invloed kan hebben op de 
invoer van aardgas in België. In dat geval zal de stakeholder alle beschikbare informatie verstrekken 
over de plaats van de gebeurtenis, de hoeveelheid aardgas die er de gevolgen van ondervindt, de 
impact op de bevoorradingszekerheid enz. 

Wanneer een van de crisisniveaus door de TNB wordt afgekondigd of wanneer hij ervan in kennis 
wordt gesteld dat een crisisniveau door de bevoegde instantie is afgekondigd, stelt hij de 
netgebruikers en de aangrenzende TNB's in kennis van het afgekondigde crisisniveau en van het 
incident of de informatie die tot die afkondiging heeft geleid, naast de informatie die reeds ter 
beschikking van de netgebruikers is gesteld voor balanceringsdoeleinden (marktbalanceringsposities 
en balanceringsposities van individuele netgebruikers). De TNB stimuleert de netgebruikers tot het 
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nemen van de marktgebaseerde maatregelen waarover zij beschikken om het net in evenwicht te 
helpen houden en informeert hen over de acties die moeten worden ondernomen (zie deel 3). 

Wanneer een van de crisisniveaus door de bevoegde instantie of de TNB wordt afgekondigd, stelt de 
bevoegde instantie de Europese Commissie, alsmede de bevoegde instanties van de lidstaten 
waarmee België rechtstreeks verbonden is, hiervan in kennis en verstrekt zij hun alle nodige 
informatie, met name over de actie die zij van plan zijn te ondernemen. Deze informatie wordt ook 
meegedeeld aan de gewestelijke overheden (Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest) en aan de gewestelijke ministers die bevoegd zijn voor energie. 
Wanneer de TNB het noodniveau afkondigt, moet de kennisgeving aan de bevoegde autoriteit ook het 
volgende omvatten: 

• Een beschrijving van het incident (aard, tijdstip, mogelijke gevolgen ...); 
• De huidige toestand van het betrokken Belgische gasnet (H-gas of L-gas), namelijk: 

o In geval van een verhoogd risico op een onderbreking van de gasbevoorrading: 
▪ De gashoeveelheid die risico loopt; 
▪ De geografische situering en de reikwijdte; 
▪ De verwachte duur of frequentie van onevenwichtigheden; 

o Als er een verstoring is van de gasbevoorrading op Belgisch grondgebied: 
▪ De gashoeveelheid die onderbroken of verminderd is; 
▪ De geografische situering en de reikwijdte van de verstoring; 
▪ Informatie over of een schatting van de verwachte duur van het tekort in 

de aardgasbevoorrading in een bepaald geografisch gebied; 
• De mogelijkheid van een effect op aangrenzende netten 

Wanneer een noodsituatie is afgekondigd, beoordeelt de bevoegde instantie de situatie teneinde 
informatie te verstrekken aan de federale minister van Energie en aan de Europese Commissie, zoals 
bepaald in de Verordening. Met het oog op de opstelling van de beoordeling verstrekken de 
aardgasondernemingen, de TNB en de NRI de nodige informatie ter identificatie van: 

 
• De onmiddellijke maatregelen die nodig zijn om mensenlevens en eigendommen te 
beschermen en om te voorkomen dat de noodsituatie verder escaleert; 
• Maatregelen op langere termijn die nodig zijn om de gevolgen te beheersen en bij te 
dragen tot het herstel; 
• Een eventuele vereiste om noodbevoegdheden van de regering te implementeren die zijn 
opgenomen in het Koninklijk Besluit van 31 januari 2003 tot vaststelling van het noodplan 
voor crisisgebeurtenissen en - situaties die coördinatie of beheer op nationaal niveau 
vergen; 
• Essentiële noodzakelijke informatie voor briefing en kennisgeving. 

 
Op basis van de van de relevante stakeholders ontvangen informatie stelt de bevoegde instantie een 
incidentenrapport op voor de federale minister van Energie, met de volgende informatie: 

 
• Prioriteiten bij de gas- en elektriciteitsbevoorrading als gevolg van het incident (incl. 
prioriteiten om een black-out op het elektriciteitsnet te voorkomen of te herstellen); 
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• Gevolgen van de noodsituatie voor de beschermde afnemers; 
• Aanbevelingen aan de regering over strategische opties. 

 
De bevoegde autoriteit heeft de volgende informatie nodig om de situatie volledig te kunnen 
beoordelen: 

 
Tabel 2 Informatiebronnen waarover de bevoegde autoriteit beschikt 

Informatie Leveranciers 
Oorzaak van de noodsituatie Gasindustrie/TNB/Bevoegde instanties 
Omvang en duur van de noodsituatie Gasindustrie/TNB/Bevoegde instanties 
Tijdschema voor het herstel Gasindustrie/ TNB’s/Bevoegde instanties/DNB 
Vereiste overheidsbevoegdheden TNB/Bevoegde instantie 
Reeds genomen maatregelen TNB/Gasindustrie/Bevoegde instanties 
Aandachtspunten inzake afnemers, met 
inbegrip van prioritaire gebruikers 

Bevoegde autoriteit/TNB/DNB 

Marktvraagstukken NRI 
Evenwicht tussen vraag naar en aanbod van gas TNB/Balanceringsoperator 
Acties om de gasbevoorrading te verhogen Gasindustrie 
Acties om de vraag naar gas te verminderen Bevoegde autoriteit 
Socio-economische gevolgen Bevoegde autoriteit/NCCN 
Veiligheidskwesties NCCN 
Mediabelangstelling Bevoegde autoriteit/Gasindustrie/TNB 
Te volgen mediarichtlijnen Cabinet van de federale minister van Energie 

 

Overeenkomstig artikel 23 van de Gaswet kan de Koning, indien de uitzonderlijke toestand het vereist, 
ook alle nodige beschermingsmaatregelen nemen, onder meer in het specifieke geval van L-gas, door 
middel van een koninklijk besluit dat de werking van de Europese interne markt zo weinig mogelijk 
verstoort en dat de strikt onontbeerlijke draagwijdte die nodig is om te verhelpen aan de plotse 
moeilijkheden die zich hebben voorgedaan, niet mag overstijgen. In dat geval moeten de federale 
minister van Energie en de bevoegde autoriteit de Europese Commissie en de andere lidstaten in 
kennis stellen van de genomen maatregelen. 

 
2.4. Einde van de crisisfase en herstelperiode 

 
Wanneer de toegepaste onderbrekingen en beperkingen niet langer vereist zijn, heft de TNB de 
onderbrekingen en beperkingen op het betrokken punt op, waarbij hij de omgekeerde volgorde 
aanhoudt zoals die is toegepast, rekening houdend met de integriteit van het systeem. De TNB brengt 
de getroffen netgebruikers, eindgebruikers, DNB's en aangrenzende TNB's op de hoogte, zoals 
beschreven in zijn operationele procedures. 

De TNB brengt de bevoegde instantie en de NRI op de hoogte wanneer het crisisniveau niet langer 
gerechtvaardigd is. Op basis van dit advies kan de bevoegde instantie het einde van de crisis 
afkondigen en zal zij in dat geval de TNB, de federale minister van Energie, de NRI, de Europese 
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Commissie en de bevoegde instanties van de lidstaten waarmee België rechtstreeks verbonden is, op 
de hoogte brengen. 

Deze beslissing wordt onmiddellijk meegedeeld aan de federale minister voor energie. Indien de 
noodsituatie geleid heeft tot een tussenkomst van het NCCN wordt de beslissing tot het opheffen van 
de noodsituatie gezamenlijk genomen door de federale minister van Energie en de federale minister 
van  Binnenlandse Zaken. 

Het opheffen van de noodsituatie kan pas gebeuren indien de nazorg van de noodsituatie geregeld 
wordt, hierbij inbegrepen de informatie aan de bevolking. 

Na de beslissing tot opheffing van de noodsituatie stellen de beheerder van het aardgasvervoersnet 
en de aardgasondernemingen alles in het werk om terug te keren naar een normale situatie. De 
beheerder van het aardgasvervoersnet heeft hiertoe een heropbouwplan voorhanden waarvan de 
stappen toegelicht worden aan de federale minister van Energie en de bevoegde autoriteit. 

De TNB stelt een plan op voor de heropbouw van het netwerk dat toegelicht wordt aan de federale 
minister van Energie en de bevoegde autoriteit. 

Het heropbouwplan legt de procedures en operationele regels vast die van toepassing zijn op de 
beheerders, de gebruikers en de afnemers wanneer het gehele aardgasvervoersnet ofwel bepaalde 
delen en zones van het aardgasvervoersnet na onderbreking of reductie op een veilige manier terug 
in dienst genomen worden. 

Op basis van de informatie waarover de beheerder van het aardgasvervoersnet beschikt, heft hij de 
onderbrekingen of reducties op in overleg met de eindafnemers en de aardgasondernemingen en 
herstelt de aardgasafnames met het oog op het zo snel als mogelijk veilig heropbouwen van de markt 
en van het aardgasvervoersnet. 

Wanneer de TNB in kennis wordt gesteld van de beslissing om het afgekondigde crisisniveau op te 
heffen, stelt hij de netgebruikers en andere relevante stakeholders daarvan in kennis. 

 
2.5. Rapportage 

 
De TNB zendt elk kwartaal aan de bevoegde instantie, indien van toepassing, een algemeen verslag 
van alle incidenten die tijdens dat kwartaal het niveau van vroegtijdige waarschuwing hebben 
gerechtvaardigd. 

De transmissiesysteembeheerder zendt maandelijks aan de bevoegde instantie, indien van 
toepassing, een algemeen verslag van alle incidenten die het alarmniveau gedurende die maand 
hebben gerechtvaardigd. 

Na elk incident dat het noodniveau rechtvaardigt, zendt de TNB een gedetailleerd verslag van het 
incident naar de bevoegde instantie. 

Deze verslagen moeten ten minste de volgende informatie bevatten (indien van toepassing): 

• De datum, tijd en duur van het incident; 
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• De aard van het incident of de dreiging ; 
• De geografische situering van het incident; 
• De betrokken gasvolumes ; 
• De oorsprong van het incident ; 
• De getroffen maatregelen. 

Deze verslagen worden ook toegezonden aan de gewestelijke autoriteiten (Vlaams Gewest, Waals 
Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en aan de gewestelijke ministers die bevoegd zijn voor 
energie. 

Nadat een noodsituatie is opgeheven, zal de bevoegde instantie ervoor zorgen dat alle documenten, 
informatie en verslagen worden verzameld en veilig worden opgeslagen. De bevoegde autoriteit zal 
ook een evaluatie van het incident uitvoeren om het volgende vast te stellen 

• De doeltreffendheid van de reactie op de noodsituatie en van het noodplan ; 
• De aard van de noodsituatie, met inbegrip van de oorzaak, het verloop en de gevolgen ; 
• De kwaliteit en doeltreffendheid van de interne en externe communicatie; 
• De werkelijke resultaten afgezet tegen de gewenste/verwachte resultaten; en 
• Het actieplan om vastgestelde tekortkomingen in het noodplan aan te pakken. 

De bevoegde instantie zendt binnen één maand na ontvangst van het volledige rapport van de TNB 
een evaluatierapport over de noodsituatie naar de federale minister van Energie. 

Om te beoordelen of de niet-marktgebaseerde maatregelen pas zijn toegepast nadat alle op 
marktgebaseerde maatregelen volledig zijn benut, verzoekt de bevoegde instantie de TNB en de 
netgebruikers verslag uit te brengen over alle tijdens de crisis genomen marktgebaseerde 
maatregelen. Een template met de gevraagde informatie zal aan de relevante marktdeelnemers 
worden toegezonden. 

Zelfs nadat de noodtoestand is opgeheven, zorgen alle betrokken ervoor dat alle informatie, 
documenten en bestanden verzameld en opgeslagen worden. De coördinator binnen de bevoegde 
autoriteit zorgt voor een overzicht van alle informatie die gebruikt zal worden voor de evaluatie van 
de noodsituatie. Het operationele hoofd van de bevoegde autoriteit organiseert de evaluatie-oefening 
met alle belanghebbenden die een impact hebben ondervonden of een bijdrage hebben geleverd 
tijdens de noodsituatie met betrekking tot de aardgasbevoorrading. 

 
3. Per crisisniveau te treffen maatregelen 

In elke fase van het crisisniveau kan de verantwoordelijke de voorgestelde maatregelen geleidelijk of 
gelijktijdig in werking stellen, op basis van het verloop van de noodsituatie. De TNB kan de 
interventieregeling wijzigen naargelang van de aard en de gevolgen van het incident, zoals beschreven 
in zijn interne noodplan voor de bevoorradingszekerheid. 

Wanneer een crisisniveau wordt geactiveerd, kunnen maatregelen van lagere crisisniveaus nog steeds 
worden toegepast (bv. maatregelen van het alarmcrisisniveau kunnen worden toegepast wanneer het 
noodcrisisniveau wordt afgekondigd). 
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Bijlage II bevat een gedetailleerde beschrijving van de maatregelen die moeten worden genomen in 
geval van een gascrisis. 

Bij de toepassing van deze maatregelen wordt rekening gehouden met de eventuele 
solidariteitsbehoeften van buurlanden, zoals gespecificeerd in punt 3.4, derde alinea, met betrekking 
tot de beperking van het gebrek aan evenwicht op vaste capaciteit op exit-interconnectiepunten. 

 
3.1. Normale marktwerking 

 
Een groot deel van de marktgebaseerde maatregelen die ter beschikking staan om een crisis aan te 
pakken, kunnen reeds in normale marktomstandigheden worden toegepast, ongeacht of een van de 
crisisniveaus is afgekondigd. 

De netgebruikers zijn verplicht maatregelen te nemen om bij te dragen tot het evenwicht van het 
netwerk, bijvoorbeeld 

• Toename van de invoer 
• Onttrekking aan de voorraden of LNG 
• Stoppen met opslaginjecties 
• Toename van aankopen op de gashubs 
• Verlaging van de uitvoer 
• Gebruik van onderbreekbare leveringscontracten (waarbij de eindgebruiker wordt verplicht 

minder te verbruiken) 
• Formule voor vraagvermindering (beheer van de vraagzijde) 

Volgens de normale regels van de werking van de marktgebaseerde balancering zal de 
balanceringsoperator van de geïntegreerde Belux-markt, indien, ondanks de maatregelen die door de 
netgebruikers worden genomen in antwoord op de informatie die door de TNB en de 
balanceringsoperator wordt verstrekt, de marktbalanceringspositie de marktdrempel overschrijdt, gas 
kopen of verkopen en de hoeveelheid verrekenen met de netgebruikers die het onevenwicht 
veroorzaken, tegen een premie (intraday-balancering). 

Als gevolg van de vertraging tussen het nemen van de maatregelen door de netgebruikers (bv. 
hernominaties na verzoeken van de TNB of de balanceringsoperator) en de effecten van deze 
maatregelen op de fysieke gasstromen, kan het voor de TNB noodzakelijk zijn operationele 
maatregelen te nemen om de leidingbufferpositie binnen het normale balanceringsbereik te houden. 

• Gebruik van operationele gasreserves in ondergrondse opslag of LNG-terminal en gebruik van 
het kwaliteitsconversiepunt dat het mogelijk maakt om gashoeveelheden over te dragen van 
het H-net naar het L-net en vice versa door gebruik te maken van de kwaliteitsconversie-
installaties van Lillo, Loenhout en/of Ville-sur-Haine 

• Gebruik van swaps (fysieke omleiding), stalling of uitlening (gebruik van de 
flexibiliteitsmiddelen van aangrenzende TNB's), overeenkomstig de operationele 
balanceringsakkoorden (OBA) met aangrenzende TNB's. 

• Onderbreking van afschakelbare capaciteit op interconnectiepunten, kwaliteitsconversie-
installaties en/of op het transmissienet aangesloten eindverbruikers 

• Aanpassing van de drempel van de balanceringsmarkt om de eindedagsafwikkelingen te 
beperken en zo snel mogelijk een signaal naar de markt te sturen 
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• Opschorting van individuele handelsrechten van netwerkgebruikers 
• Vermindering van de uitgaande stromen van een individuele netwerkgebruiker op basis van 

het balanceringscontract 
• indien een shipper opzettelijk een onevenwicht creëert voor commerciële 

kansen 
• indien het financiële risico van een shipper niet gedekt is door een financiële 

garantie 

Alle bovenstaande maatregelen kunnen nog steeds worden toegepast in de drie crisisniveaus, hoewel 
het mogelijk is dat ze niet allemaal beschikbaar zijn in ernstigere crisissituaties (bv. als er geen gas 
meer beschikbaar is op gashubs of in opslag en LNG-terminals). 

 
3.2. Vroegtijdig waarschuwingsniveau (early warning) 
 

Bij het vroegtijdige waarschuwingsniveau zal de bevoegde instantie in sommige gevallen niet 
onmiddellijk ingrijpen. Dit crisisniveau wordt afgekondigd wanneer zich een gebeurtenis heeft 
voorgedaan die de TNB en de gasbedrijven tot verhoogde waakzaamheid dwingt, maar er geen 
onmiddellijke bedreiging is voor de bevoorradingszekerheid. Het evenement kan en moet worden 
beheerd door louter marktgebaseerde maatregelen. Alle beginselen van een normale 
marktgebaseerde balancering zijn nog steeds van toepassing, met inbegrip van de contractuele en 
wettelijke verplichtingen voor leveranciers om hun contracten met eindgebruikers na te komen in het 
bijzonder. De verantwoordelijkheid voor het veiligstellen van de gasvoorziening ligt in de eerste plaats 
bij de leveranciers, die de nodige maatregelen moeten nemen om hun afnemers van gas te voorzien. 
Sancties waarin tijdens de normale werking van de markt is voorzien, zoals, maar niet beperkt tot, de 
vergoeding voor balanceringsactiviteiten, blijven van toepassing op de netgebruikers die een 
verstoring van het marktevenwicht veroorzaken. 

 
De TNB staat in contact met de gasbedrijven en geeft de nodige informatie aan de gasbedrijven en de 
aangrenzende TNB's zodat alle nodige acties kunnen worden ondernomen. Alle gasondernemingen 
verstrekken ook relevante informatie over de situatie aan de TNB. 

 
Om de netgebruikers aan te moedigen maatregelen te nemen die het net in evenwicht helpen te 
houden, houden de TNB en de balanceringsoperator de netgebruikers op de hoogte van de situatie, hun 
individuele balanceringspositie en de marktbalanceringspositie. 

 
De betrokken gasondernemingen, en in het bijzonder de netgebruikers en de TNB, verstrekken 
dagelijks informatie aan de bevoegde autoriteit: 

• dagelijkse prognoses van de vraag naar en het aanbod van gas voor de komende drie dagen. 
• de dagelijkse gasstroom op alle entry- en exitpunten (grens, opslaginstallatie of LNG- 

terminal) in GWh. 
• de status van elementen die van invloed kunnen zijn op het aanbod van beschermde 

gebruikers 
• de periode gedurende welke naar verwachting de gasvoorziening aan beschermde 

gebruikers kan worden gewaarborgd. 

Op het niveau van vroegtijdige waarschuwing kunnen de TNB en de balanceringsoperator ook de 
volgende specifieke acties ondernemen, zonder vooraf bepaalde volgorde: 
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• Beheer van onderhoudswerkzaamheden: de TNB kan de planning van geplande 
onderhoudswerkzaamheden aanpassen indien de integriteit van het systeem zonder 
dergelijke werkzaamheden wordt verbeterd. 

• Verzoek aan aangrenzende TNB’s om tijdelijk de OBA-grenzen te overschrijden: de TNB stuurt 
een niet-bindend verzoek naar een aangrenzende TNB om de getolereerde afwijking tussen 
fysieke stromen en nominaties op een interconnectiepunt te overschrijden. 

Aangezien de beginselen van normale marktbalancering door de balanceringsoperator van de 
Beluxmarkt van toepassing blijven op het niveau van vroegtijdige waarschuwing, worden alle 
verplichtingen inzake rapportage aan de netgebruikers en de aangrenzende beheerders toegepast in 
overeenstemming met de operationele regels. 

 
3.3. Alarmniveau (alert) 

 
Alle maatregelen en procedures die op het niveau van vroegtijdige waarschuwing van toepassing 
waren, zijn ook van toepassing op het alarmniveau. Bovendien kan de TNB, in geval van alarmniveau, 
de netgebruikers verzoeken hun nominaties zoveel mogelijk vrijwillig te wijzigen met het oog op de 
gasbevoorradingszekerheid voor beschermde gebruikers in het bijzonder. 

 
Op alarmniveau ligt de eerste verantwoordelijkheid om de gasmarkt in evenwicht te houden nog 
steeds bij de netgebruikers. De contractuele verplichtingen en de maatregelen die 
dienovereenkomstig tot hun beschikking staan, volstaan bijgevolg om de crisis aan het einde van de 
gasdag op te vangen, zolang de markt functioneert (= alarmniveau). Sancties waarin tijdens de 
normale werking van de markt is voorzien, zoals, maar niet beperkt tot, de vergoeding voor 
balanceringsactiviteiten, blijven van toepassing op de netgebruikers die een verstoring van het 
marktevenwicht veroorzaken. 

Als gevolg van de vertraging tussen het nemen van de maatregelen door de netgebruikers (bv. 
hernominaties na verzoeken van de TNB of de balanceringsoperator) en de effecten van deze 
maatregelen op de fysieke gasstromen, kan het voor de TNB echter noodzakelijk zijn operationele 
maatregelen te nemen om de leidingbufferpositie te behouden om de integriteit van het systeem te 
vrijwaren. Dit is een normale praktijk bij het netbeheer en het gebruik van operationele maatregelen 
door de TNB is niet beperkt tot crisissen van bevoorradingszekerheid , hoewel de schaalvergroting van 
de crisis kan leiden tot een overeenkomstige schaalvergroting van de toegepaste operationele 
maatregelen. 

 

Op het alarmniveau kan de TNB aanvullende operationele maatregelen treffen: 
• Entry point constraint:  in het geval van een incident dat een entry-interconnectiepunt 

rechtstreeks treft, kan de TNB op dit punt een beperking instellen om de vaste capaciteit die 
op dit entrypunt wordt aangeboden, te verminderen, zodat de fysieke stromen die via dit punt 
kunnen passeren, worden weerspiegeld. Dat is niet automatisch het geval. De TNB kan de 
vermindering van de fysieke stromen bijvoorbeeld compenseren door swaps of andere 
maatregelen, zonder zichtbare gevolgen voor de netgebruikers. 

• Gebruik van operationele gasreserves voor incidentenbeheer die door de TNB zijn 
voorbehouden in ondergrondse opslag, LNG-terminals en kwaliteitsconversiepunten. 



Noodplan België 

7 september 2022 

22 

 

 

 
 

• Proactieve aankoop van gas op het Zeebrugge Trading Point: De TNB of de 
balanceringsoperator initieert een proactieve aankoop van gas op het Zeebrugge Trading 
Point om het fysieke evenwicht van het gasnet zoveel mogelijk te handhaven. 

• Gebruik van beschikbare capaciteiten in de LNG-terminal, de opslaginstallatie en op het 
kwaliteitsconversiepunt boven de operationele gasreserves die bestemd zijn voor 
incidentenbeheer: Wanneer de capaciteiten in de LNG-terminal, de opslaginstallatie of op het 
kwaliteitsconversiepunt niet worden gebruikt door de aardgasondernemingen die de rechten 
op deze capaciteiten bezitten, kan de TNB de terminaloperator en/of de opslagoperator 
verzoeken deze capaciteiten te gebruiken om meer aardgas in het gasnet te injecteren. 

 
3.4. Noodsituatieniveau (emergency) 

 
De bevoegde autoriteit activeert in overleg met de transmissiesysteembeheerder het noodniveau 
wanneer de marktgebaseerde maatregelen alleen niet langer volstaan om de volledige 
gasbevoorrading van alle eindgebruikers overeenkomstig de leveringsovereenkomst te waarborgen. 
Op alarmniveau ligt de eerste verantwoordelijkheid om hun marktpositie gasmarkt in evenwicht te 
houden nog steeds bij de netgebruikers. Sancties waarin tijdens de normale werking van de markt is 
voorzien, zoals, maar niet beperkt tot, de vergoeding voor balanceringsactiviteiten, blijven van 
toepassing op de netgebruikers die een verstoring van het marktevenwicht veroorzaken. De uitvoering 
van niet-marktgebaseerde maatregelen is echter gerechtvaardigd voor zover deze nodig zijn om het 
gas te leveren dat niet kan worden geleverd door louter marktgebaseerde en operationele 
maatregelen. 

Voor zover zij van toepassing zijn en de gevolgen van de crisis kunnen helpen verlichten, zullen deze 
maatregelen zoveel mogelijk in de onderstaande, vooraf bepaalde volgorde worden toegepast: 

1. Verzoek om het verbruik van aardgas en elektriciteit te verminderen 
De bevoegde autoriteit kan de eindgebruikers oproepen hun verbruik van gas (met behoud 
van het niveau van invoer van moleculen) en elektriciteit vrijwillig te verminderen. Met deze 
maatregelen moet de bevoegde autoriteit in staat zijn de bevolking en het bedrijfsleven via 
communicatie te mobiliseren. 

2. Oproep aan de buurlanden om vrijwillig minder aardgas in te voeren 
Naburige lidstaten die via België gas invoeren, kunnen worden verzocht hun invoer vrijwillig 
en tijdelijk te verminderen om een groter volume gas beschikbaar te houden voor de Belgische 
markt. 

3. Onevenwichtsbeperking op vaste capaciteit bij exitkoppelingspunten 
De TNB kan een onbalansbeperking opleggen op vaste capaciteit bij exit-interconnectiepunten. 
Deze onbalansbeperking vermindert de genomineerde outputhoeveelheden van de 
netgebruikers door eerst de outputcapaciteit te beperken van alleen die netgebruikers die 
onevenwichten veroorzaken en vervolgens, indien nodig, de outputcapaciteit voor de 
resterende netgebruikers te beperken. De beperking zal worden berekend om voldoende gas 
en druk in het netwerk te houden om ongecontroleerde uitschakeling te voorkomen, hetzij bij 
grensovergangen, hetzij bij eindgebruikers. Indien een solidariteitsverzoek van een naburige 
lidstaat wordt ingewilligd, zal de exitcapaciteit op dit 



Noodplan België 

7 september 2022 

23 

 

 

 

 
interconnectiepunt opnieuw worden verhoogd tot het niveau dat nodig is om aan het 
solidariteitsverzoek te voldoen. 

4. Beperking op de vaste capaciteit van de kwaliteitsconversie-installatie 
De TNB kan een beperking toepassen op de vaste capaciteit van de kwaliteitsconversie-
installatie, mits deze beperking een positief effect heeft op het evenwicht van het betrokken 
net (H-gas of L-gas). 

5. Verzoek aan de Europese Commissie om een regionale noodtoestand uit te roepen 
De federale minister van Energie, bijgestaan door de bevoegde autoriteit, kan besluiten de 
Europese Commissie te verzoeken een regionale noodtoestand af te kondigen. Deze 
maatregel biedt ook de mogelijkheid om met andere lidstaten afspraken te maken over de 
vermindering van hun invoer van aardgas uit België, die concreet en specifiek op de situatie 
zijn afgestemd. Deze maatregel kan worden vervangen door een gezamenlijk verzoek met 
andere lidstaten aan de Europese Commissie om een regionale noodtoestand af te kondigen. 

6. Beperking van de vaste capaciteit of vermindering van het aantal niet-beschermde gebruikers 
dat op het aardgastransport- en -distributienet is aangesloten (administratieve en/of 
technische afsluiting). 
De bevoegde instantie kan de TNB opdragen niet-beschermde eindgebruikers te verzoeken  
hun verbruik te  beperken of stop te zetten. Dit verzoek tot vermindering van de afname wordt 
hierna "afschakelingsmaatregel" genoemd. Deze maatregel is van toepassing op 
eindgebruikers die zijn aangesloten op het transmissie- en distributienetwerk voor aardgas 
(hierna "onbeschermde eindgebruikers" genoemd). Deze maatregel is niet van toepassing op 
beschermde gebruikers en strategisch belangrijke gasgestookte elektriciteitscentrales 
(eventueel warmtekrachtkoppelingseenheden) die door de TNB van het elektriciteitsnet zijn 
geïdentificeerd en waarvoor een tekort in de gasvoorziening waarschijnlijk zal leiden tot een 
ernstige verstoring van het elektriciteitsnet of gevolgen zal hebben voor de productie en/of 
het transport van gas (art. 13, lid 1, tweede alinea, Verordening (EU) 2017/1938). 

7. Gedwongen onttrekking van gas in opslag 
Om de gasbevoorrading van beschermde afnemers veilig te stellen, heeft de TNB het recht om 
de opslagcapaciteiten en het gas in opslag te gebruiken waarop de opslaggebruikers hebben 
ingetekend voor het H-net en voor het L-net, door gebruik te maken van het 
kwaliteitsconversiepunt. 

8. Oproepen tot onderlinge solidariteit tussen de EU-lidstaten 
De federale minister van Energie neemt contact op met de Europese Commissie en de 
bevoegde instanties van de EU-lidstaten waarmee het Belgische gasvervoersnet rechtstreeks 
verbonden is (momenteel: Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg) om hen te vragen 
gas te leveren aan België voor door solidariteit beschermde gebruikers. 

9. Beschermde gebruikers (die ook beschermd zijn op grond van solidariteit) administratief 
afschakelen 
Beschermde gebruikers, die in België ook beschermd zijn in het kader van solidariteit, zal 
worden gevraagd geen gas te verbruiken of hun gasverbruik te verminderen (administratieve 
afschakeling). Een rangorde voor het afsluiten van door solidariteit beschermde klanten, of 
criteria voor het vaststellen van zo'n rangorde, moet nog worden uitgewerkt. Vanwege het 
grote aantal kleine aansluitingen kan technische afsluiting van beschermde afnemers alleen 
worden overwogen als hele gebieden technisch kunnen worden afgesloten (zie volgende 
maatregel). 

10. Technische afsluiting van een deel van het hoofdgasnet, met inbegrip van de uitvoer. 
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In geval van een ernstige onderbreking van de gasvoorziening zal het als gevolg van 
bovengenoemde maatregelen nodig zijn de gasleveringen aan delen van het hoofdgasnet en 
aan de buurlanden af te sluiten. De mogelijkheden om een deel van het hoofdgasnet los te 
koppelen, zijn het sluiten van afsluitkleppen in doorgaande pijpleidingen of het sluiten ervan 
op het niveau van meet- en drukregelinstallaties of gasdistributiestations. 

 
4. Specifieke maatregelen voor elektriciteit en 

stadsverwarming 

4.1. Stadsverwarming 
De weinige bestaande stadsverwarmingsinstallaties in België zijn aangesloten op de openbare 
distributienetten en worden beschouwd als beschermde gebruikers, voor zover zij verwarming 
leveren aan ten minste één van de beschermde afnemers zoals hierboven omschreven. In dat geval 
worden zij niet getroffen door de in dit plan voorgestelde maatregelen en worden zij behandeld als 
beschermde afnemers. In het tegenovergestelde geval worden zij beschouwd als onbeschermde 
gebruikers. 

 
4.2. Levering van met gas geproduceerde  elektriciteit 

 
De gevolgen voor de elektriciteitssector hangen af van de aard en de ernst van een verstoring. Op het 
niveau van vroegtijdige waarschuwing en alarm zullen er geen gevolgen zijn voor de 
elektriciteitssector. Op noodsituatieniveau kunnen twee maatregelen gevolgen hebben op de 
elektriciteitssector: 

Maatregel III. 6 Beperking van de vaste capaciteit of vermindering van het aantal niet-beschermde 
gebruikers 

Twee scenario's zijn mogelijk, afhankelijk van de toestand van het elektriciteitssysteem. 

a. Het elektrisch systeem werkt nog: 

Alle gasgestookte elektriciteitscentrales met een geïnstalleerd productievermogen van meer dan 25 
MWe zijn verplicht de instructies van de TNB voor elektriciteit voor de uitvoering van hun 
systeemverdedigingsplan op te volgen. In dit stadium stelt de TNB voor elektriciteit vast welke 
gasgestookte centrales strikt noodzakelijk zijn om een black-out te voorkomen door de spanning of 
de frequentie op het elektriciteitsnet te handhaven. Deze centrales worden niet getroffen door de 
beperking (artikel 13, lid 1, tweede alinea (EU) 2017/1938). Het is mogelijk dat de elektriciteitssector 
maatregelen moet nemen om potentiële beperkingen op niet-essentiële gasgestookte 
elektriciteitscentrales aan te pakken overeenkomstig het systeemverdedigingsplan, maar er mag 
geen gasgestookte elektriciteitscentrale worden ingeperkt zonder voorafgaand overleg met de 
transmissiesysteembeheerder voor elektriciteit. 

b. Het elektrische systeem bevindt zich in een stroomonderbrekings- of herstelfase: 
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Aangezien de meeste beschermde gebruikers elektriciteit nodig hebben om gas te kunnen verbruiken, 
wordt voorrang gegeven aan de levering van gas aan koudstart- en andere elektriciteitscentrales, die 
dan nodig zijn om het elektriciteitssysteem weer in een normale toestand te brengen. Tijdens de 
herstelfase na een stroomstoring neemt de vraag naar gas van elektriciteitscentrales en beschermde 
afnemers geleidelijk toe. Deze fase wordt gecoördineerd tussen de TNB's voor gas en elektriciteit om 
ervoor te zorgen dat de gaslevering aan elektriciteitscentrales kan worden veiliggesteld voordat zij 
opnieuw worden opgestart. 

Maatregel III. 12 Technische afsluiting van een deel van het hoofdgasnet, met inbegrip van de uitvoer. 

Op dit punt zijn alle andere mogelijke maatregelen al genomen, zelfs het inperken van door 
solidariteit beschermde afnemers. Deze laatste maatregel is in feite een gecontroleerde shutdown 
van het gassysteem. Het gevolg zal zijn dat de gasgestookte elektriciteitscentrales die als essentieel 
werden beschouwd, ook moeten worden stilgelegd. Deze centrales kunnen dan niet meer aan de 
vraag naar elektriciteit voldoen. Een mogelijk gevolg is een volledige of gedeeltelijke black-out van 
het elektriciteitssysteem. De TNB voor elektriciteit zal altijd proberen een black-out te voorkomen 
door andere middelen te gebruiken om het voltage en de frequentie op het net te handhaven 
wanneer die nog beschikbaar zijn, zelfs als de toevoer van elektriciteit uit gasgestookte centrales 
afneemt of verdwijnt. De opeenvolging van maatregelen in een noodsituatie is dusdanig dat een 
black-out van het elektriciteitssysteem zo lang mogelijk wordt voorkomen 

 
5. Crisismanagementteam 
Binnen de bevoegde autoriteit wordt een crisismanagementteam opgericht. Deze werkgroep kan 
bestaan uit vertegenwoordigers van de TNB, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en 
het Gas (hierna de CREG), aardgasbedrijven, vertegenwoordigers van industriële afnemers, alsmede 
andere overheidsinstanties of andere externe deskundigen. 

De bevoegde autoriteit zal fungeren als crisismanagementteam dat de communicatie tussen de 
verschillende stakeholders en de te nemen maatregelen in geval van een noodsituatie met betrekking 
tot gas zal coördineren. De rol van de bevoegde autoriteit bestaat erin een duidelijk kader voor 
noodplanning te bieden, zodat de TNB en de aardgasondernemingen de nodige maatregelen kunnen 
treffen om zo snel mogelijk te reageren op een mogelijke verstoring van de gasvoorziening. 

Figuur 1 geeft de structuur van het crisismanagementteam. 



Noodplan België 

7 september 2022 

26 

 

 

 
 

Figuur 1 Structuur van het crisismanagementteam 
 
 

 
Het crisisbeheersteam wordt aangestuurd door de bevoegde overheid en valt onder de 
verantwoordelijkheid van de federale minister van Energie. Het crisismanagementteam bestaat uit de 
directeur-generaal van DG Energie, een operationeel manager, een coördinator, een informatiecel en 
een verbindingscel. 

De directeur-generaal is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van downstream 
noodregelingen voor aardgas en alle door de bevoegde instantie ondernomen acties en zal deze acties 
voorleggen aan de federale minister van Energie. De directeur-generaal is altijd de eerste met wie een 
van de andere stakeholders contact opneemt als er relevante informatie is over een mogelijke 
bedreiging voor de aardgasbevoorradingszekerheid. Indien nodig kan de directeur-generaal besluiten 
een werkgroep bijeen te roepen om te werken aan specifieke punten die in het noodplan worden 
behandeld, bijvoorbeeld het afsluitingsplan. Hij beslist over de samenstelling van de werkgroep of de 
behandeling van specifieke punten tijdens een noodsituatie. De werkgroep kan bestaan uit 
vertegenwoordigers van de TNB, de CREG, de netgebruikers, andere overheidsinstanties en/of andere 
externe deskundigen. 

De operationeel manager is belast met de organisatie en de activiteiten van het 
crisismanagementteam. 

De coördinator is verantwoordelijk voor de praktische verrichtingen en het opstellen van alle relevante 
communicatiedocumenten, de praktische organisatie van de werkgroepen, het opstellen van de 
agenda en de organisatie van de communicatie met de Europese Commissie en de andere lidstaten. 
De coördinator houdt een gedetailleerd logboek bij van alle belangrijke informatie, beslissingen en 
acties. 

De informatiecel is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens tijdens een crisis; dit is 
bijvoorbeeld het proactief verzamelen van gegevens om na te gaan wat het effect van de maatregelen 
is en of er verdere maatregelen moeten worden genomen. 
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De verbindingscel omvat verbindingsfunctionarissen die zijn aangesteld bij nationale en internationale 
instanties. 

In geval van een crisis die beperkt blijft tot de bevoorradingszekerheid van gas en dus geen 
sectoroverschrijdende coördinatie op nationaal niveau door het NCCN impliceert, zal het Bureau voor 
Burgerlijke Verdedigingsplannen (interne crisiscel van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en 
Energie) als schakel fungeren tussen de verschillende algemene directies van de FOD. 

Binnen de bevoegde autoriteit wordt een communicatiestrategie ontwikkeld. Als onderdeel van deze 
strategie : 

• wordt een single point of contact geselecteerd; 
• worden persberichten opgesteld en verzameld om alle vragen te beantwoorden; de 

communicatie met de pers zal worden georganiseerd via het kabinet van de federale 
minister van Energie; 

• wordt een informatiepunt opgericht waarmee burgers indien nodig contact kunnen 
opnemen,  

• wordt een communicatieprocedure met de gasindustrie vastgelegd. 

Alle relevante informatie zal correct worden geregistreerd. 

6. Rollen en verantwoordelijkheden 
In dit deel worden de rollen en verantwoordelijkheden beschreven van alle actoren die betrokken zijn 
bij het beheer van een gascrisis, met inbegrip van de interacties met het hierboven beschreven 
crisismanagementteam. 

Het crisismanagementteam zal procedures vaststellen om de gasvoorziening regelmatig te 
controleren. Daartoe stelt het een procedure vast voor het verzamelen van informatie bij de 
aardgasbedrijven en kan het maatregelen voorstellen om de responsmechanismen bij een 
noodsituatie te verbeteren. 

Alle relevante stakeholders worden verzocht alle nodige informatie te bezorgen, zodat het 
crisismanagementteam in staat is een volledige analyse te maken van de toestand tijdens een 
noodsituatie en de federale minister van Energie hierover te informeren. Het crisismanagementteam 
zal nagaan of de maatregelen door de betrokken partijen zijn uitgevoerd. 

De bevoegde autoriteit houdt een bijgewerkte contactlijst bij van alle relevante spelers op de gasmarkt 
met wie in een noodsituatie contact moet worden opgenomen. 

Alle nieuwe maatregelen die door het crisismanagementteam zouden worden geïmplementeerd, 
moeten door de federale minister van Energie worden goedgekeurd. 

De bevoegde autoriteit is verantwoordelijk voor de volgende taken: 

(a) risico-evaluatie overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EU) nr. 994/2010 [~ artikel 7 van 
Verordening (EU) nr. 2017/1938]; 
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(b) op basis van deze evaluatie, de opstelling van een preventief actieplan en een noodplan, in 
overeenstemming met, onder andere de artikelen 4, 5, 9 en 10 van Verordening (EU) nr. 994/2010 [~ 
de artikelen 8, 9 en 10 van Verordening (EU) nr. 2017/1938]; 

c) de regelmatige controle op de bevoorradingszekerheid inzake gas op nationaal niveau, 
overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU) nr. 994/2010 [~ artikel 3 van Verordening (EU) nr. 
2017/1938] (artikel 15/13, lid 6, van de Gaswet). 

In het kader van de uitvoering van haar opdrachten kan de bevoegde autoriteit alle informatie 
opvragen die voor de betrokkenen nuttig zijn. 

 
De instructies die door de beheerder van het aardgasvervoersnet in het kader van de toepassing van 
dit noodplan tijdens een verstoring van de aardgasbevoorrading gegeven werden, verbinden alle be- 
betrokken personen bij de uitvoering van de onderdelen die op hen betrekking hebben. 

 
De beheerder van het aardgasvervoersnet stelt een intern noodplan op dat de verschillende fases 
behandelt die doorlopen worden in geval van een verstoring van de aardgasbevoorrading. Dit intern 
noodplan wordt besproken met de bevoegde autoriteit die eventuele aanvullingen of wijzigingen in 
de plannen kan opleggen. Bij iedere aanpassing of wijziging aan het intern noodplan legt de beheerder 
van het aardgasvervoersnet deze ter goedkeuring voor aan de bevoegde autoriteit. 

 
De TNB stelt een intern noodplan op dat ten minste de volgende elementen omvat: 

1. de verschillende fasen die worden doorlopen in geval van een verstoring van de aardgasbe- 
aardgasbevoorrading; 

2. de procedures die door alle betrokken partijen moeten worden gevolgd in het geval van een 
onderbreking van de aardgasbevoorrading; 

3. de concrete maatregelen die de TNB neemt om de onderbreking van de aardgasbevoorrading 
te beheren; 

4. de concrete maatregelen die door de andere betrokken partijen moeten worden genomen 
om de onderbreking van de aardgasbevoorrading te beheren, met inbegrip van afschakelings- 
maatregelen; 

5. een afschakelplan 
6. een heropbouwplan 

Het intern noodplan houdt rekening met de tijdsduur binnen dewelke en de wijze waarop de 
aardgasondernemingen zich op redelijke wijze kunnen herpositioneren. 
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Tabel 3 Rollen en verantwoordelijkheden 
Organisatie Rol en verantwoordelijkheid 
Bevoegde autoriteit 
(Crisis Management 
Team) 

Leidend overheidsorgaan tijdens een gasnoodsituatie, verantwoordelijk 
voor het opstellen van het noodplan en de procedures die door elk van 
de stakeholders moeten worden gevolgd. In bepaalde omstandigheden 
kan de bevoegde autoriteit besluiten af te wijken van het noodplan en 
kan ze aanvullende maatregelen voorstellen. 

Nationaal 
Crisiscentrum (NCCN) 

Ondersteunt de bevoegde autoriteit bij de coördinatie van de op lokaal 
niveau te nemen maatregelen, samen met de lokale en gewestelijke 
resilienceteams. Neemt de rol van noodfacilitator op zich wanneer de 
noodsituatie in verband met gas gevolgen heeft voor de civiele 
bescherming of een veiligheidsrisico inhoudt. Het NCCN coördineert en 
faciliteert het crisisbeheer en ondersteunt de gouverneurs, die op hun 
beurt een communicatielijn hebben met de burgemeesters en het lokale 
niveau. In een federale fase neemt de NCCN de coördinatie van het 
crisisbeheer over (Koninklijk Besluit van 18/04/1988 tot oprichting van 
het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering). 

TNB De transmissienetbeheerder is verantwoordelijk voor het beheer van de 
reactie op een nationale noodsituatie met betrekking tot aardgas en is de 
eerste om instructies te geven aan de netgebruikers en leveranciers om 
de gasstromen aan te passen zoals bepaald in het specifieke noodplan. 

NRI Reguleert de gasmarkt, met inbegrip van de gasbalanceringsmarkt, 
verstrekt informatie over de werking van de gasmarkten in noodsituaties 
en kan worden verzocht bepaalde informatie in een noodsituatie te 
verifiëren. 

Netwerkgebruikers Netwerkgebruikers en leveranciers zijn verantwoordelijk voor het in 
evenwicht houden van hun portefeuilles, moeten elk incident melden dat 
een verstoring van de gasvoorziening kan veroorzaken en moeten in 
noodsituaties met de eindgebruikers communiceren. 

DNB De distributienetbeheerders hebben de verantwoordelijkheid om de 
bevoorrading van de gebruikers, in het bijzonder de beschermde 
gebruikers te garanderen. Ingeval de gasstromen naar het distributienet 
worden verminderd, nemen zij de nodige maatregelen om de 
prioriteitsvolgorde van de gasstromen naar de verbruikers op het 
distributienet te volgen. 

TNB elektriciteit De transmissienetbeheerder voor elektriciteit houdt contact met de 
bevoegde instantie en de TNB voor aardgas en verstrekt informatie over 
het effect van de vermindering van de gasbevoorrading op het 
elektriciteitsnet. 

 

Het kader voor noodsituaties beschrijft de relatie tussen de organisaties die verantwoordelijk zijn voor 
de besluitvorming tijdens een noodsituatie. 

De transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit en aardgas stellen vooraf de maatregelen en 
acties vast die zij moeten ondernemen in geval van een onderbreking van de aardgasvoorziening, 
teneinde de impact op de levering van met aardgas geproduceerde elektriciteit zoveel mogelijk te 
beperken. Omgekeerd plegen de transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit en aardgas overleg 
om de 
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gevolgen voor de aardgasbevoorrading ten gevolge van plotselinge gebeurtenissen of in het geval van 
een tekort aan elektriciteit zoveel mogelijk te beperken. 

 
In de vroegtijdige waarschuwingsfase en in de alarmfase kan de TNB de in zijn intern noodplan be 
schreven maatregelen autonoom toepassen zonder voorafgaande kennisgeving aan de bevoegde 
overheid. 

 
In geval van afkondiging van de "noodsituatie" plegen de TNB en de DNBs overleg zodat de TNB over 
alle nodige informatie beschikt om de crisis te beheersen (en vice versa). De GRDs blijven zorgen voor 
de distributie van aardgas naar de eindafnemers die zich op het distributienet bevinden. In deze om- 
standigheden passen de DNBs de instructies van de TNB toe op bevel van de federale minister van 
Energie. 

 
De aardgasondernemingen delen onverwijld aan de beheerder van het aardgasvervoersnet alle 
informatie mee betreffende mogelijke verstoringen die onmiddellijk of op termijn een invloed kunnen 
hebben op de aardgasbevoorrading voor de Belgische eindafnemers of op de veiligheid, 
betrouwbaarheid of integriteit van het aardgasnetwerk. De aardgasondernemingen verstrekken 
onverwijld iedere door de beheerder van het aardgasvervoersnet gevraagde bijkomende informatie. 

De aardgasondernemingen stellen alles in het werk om zo lang mogelijk aan hun contractuele 
verplichtingen te voldoen en om de netbeheerder en balanceringsoperator bij te staan in het behoud 
van het evenwicht van het aardgasvervoersnet. De balanceringsoperator is verantwoordelijk voor de 
residuele balancering. De aardgasondernemingen voorzien de nodige middelen om bij te dragen aan 
het voorkomen en beheersen van verstoringen van de aardgasbevoorrading teneinde te  voldoen aan 
hun verplichtingen inzake leveringszekerheid. 

Ingeval het voor een of meerdere aardgasondernemingen onmogelijk blijkt om tijdens een 
noodsituatie aan hun verplichtingen te voldoen ten aanzien van bepaalde eindafnemers, stellen zij 
alles in het werk om, in geval van een noodsituatie, de gevolgen van de niet-uitvoering van hun 
verplichtingen te beperken en hun verplichtingen opnieuw te vervullen. In geval van niet-naleving van 
de verplichtingen, worden de medecontractanten, de beheerder van het aardgasvervoersnet en 
iedere andere betrokken persoon zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de redenen waarom zij 
hun verplichten geheel of gedeeltelijk niet kunnen uitvoeren en welke de redelijkerwijze voorzienbare 
termijn van de niet-uitvoering zal zijn. 

De aardgasondernemingen volgen tijdens een verstoring van de aardgasbevoorrading ten gevolge van 
solidariteitsmaatregelen de instructies van de federale minister van Energie op. 

 
De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (hierna de CREG) staat de bevoegde 
overheid bij in de uitoefening van haar bevoegdheden als bevoegde overheid. De CREG stelt 
maatregelen ten gunste van de federale overheid voor die kunnen worden genomen in geval van een 
noodsituatie op de aardgasmarkt. Zij kan ook de maatregelen voorbereiden die nodig zijn voor de 
uitvoering van noodmaatregelen en deze maatregelen analyseren en evalueren, en kan op verzoek 
van de bevoegde overheid elementen voorstellen die als basis dienen voor een preventief actieplan 
en een noodplan. 
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De bevoegde instantie controleert de gaslevering op regelmatige basis en kan daartoe alle nodige 
informatie opvragen bij de aardgasbedrijven, de CREG en de TNB (art. 15/13 §4 Gaswet & art. 7.6 (EU) 
2017/1938). De vertrouwelijkheid van de informatie met betrekking tot elke afzonderlijke 
onderneming wordt bewaard. De bevoegde overheid mag bij de betrokken partijen op de 
aardgasmarkt alle informatie opvragen die zij nodig acht om een evaluatie van de verstoring van de 
aardgasvoorziening te kunnen verrichten. De informatie wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
binnen de door de bevoegde autoriteit vastgestelde termijn, door de ondervraagden verstrekt. 

De TNB en de gasbedrijven zijn verantwoordelijk voor het operationele beheer van de noodsituatie en 
de kennisgeving aan het crisismanagementteam. In geval van incidenten met Seveso-installaties 
communiceren de TNB en de gasbedrijven onmiddellijk met het NCCN. 

Het crisismanagementeam is verantwoordelijk voor de interactie tussen de industrie en de federale 
regering in geval van een noodsituatie bij de aardgasbevoorrading. 

Het Bureau voor Burgerlijke Verdedigingsplannen (BBV) binnen de FOD Economie, K.M.O., 
Middenstand en Energie is verantwoordelijk voor het beheer van de reactie van meerdere overheden 
op een noodsituatie op energiegebied, in coördinatie met het NCCN. 

Binnen de AD Energie is een crisismanagementteam voor gas opgericht dat de in een noodsituatie te 
nemen maatregelen en de contacten tussen de verschillende betrokken partijen coördineert. Het zal 
als tussenschakel fungeren tussen de aardgasbedrijven, de TNB, de centrale overheid en de 
supranationale instellingen. 

Het crisismanagementteam deelt richtlijnen mee aan alle gasbedrijven in geval van een noodsituatie 
met betrekking tot de aardgasbevoorrading op het net. De richtlijnen van het crisismanagementteam 
worden normaal gecommuniceerd via Fluxys Belgium, de TNB. De TNB blijft in contact met de 
distributienetbeheerders (DNB's). Indien noodmaatregelen moeten worden genomen op het 
distributienet (b.v. beperking van de vraag, ...), neemt het crisismanagementteam contact op met de 
bevoegde gewestelijke overheden om hen in te lichten over de te nemen maatregelen. Het NCCN kan 
het contact met de lokale overheden vergemakkelijken. 

Het volgende schema, Figuur 2, beschrijft de verhoudingen in geval van een nationale noodsituatie met 
betrekking tot de aardgasbevoorradingszekerheid. 
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Figuur 2 Structuur van de operationele reactie tijdens een crisis 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

7. Maatregelen betreffende buitensporig verbruik 
Het afsluitingsplan beschrijft in sectie 3.4 twee maatregelen ter vermindering van het verbruik door 
niet-beschermde gebruikers, waaronder industriële afnemers en gasgestookte elektriciteitscentrales 
die niet als prioriteit voor de instandhouding van het elektriciteitsnet worden beschouwd. 

Ten eerste kan de TNB beperkingen opleggen aan afschakelbare capaciteit die desgevallend door 
onbeschermde verbruikers is gereserveerd. 

In de tweede plaats kan de bevoegde instantie, op bevel van de federale minister van Energie, de TNB 
opdragen onbeschermde eindgebruikers te verwittigen dat zij hun verbruik onmiddellijk moeten 
beperken of zelfs onderbreken. 

Daartoe past de transmissiesysteembeheerder de methodologie toe voor het verminderen of zelfs 
onderbreken van de vaste capaciteitsdiensten op de onttrekkingspunten van bepaalde eindafnemers 
die verbonden zijn met het aardgastransmissiesysteem, zoals uiteengezet in maatregel III. 6. 

Supranationale 
instellingen 
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De gasvoorziening van strategisch belangrijke gasgestookte elektriciteitscentrales die door de TNB van 
het elektriciteitsnet zijn geïdentificeerd en waarvoor een tekort in de gasvoorziening waarschijnlijk zal 
leiden tot een ernstige storing van het elektriciteitsnet of gevolgen zal hebben voor de productie en/of 
het transport van gas, mag in het kader van de uitvoering van deze methodologie niet worden 
verminderd of onderbroken (EU-verordening 2017/1938 art. 13, lid 1, punt 2) 

De eindgebruikers stellen alles in het werk om aan het verzoek tot vermindering van hun verbruik te 
voldoen. Indien een eindgebruiker geen gevolg geeft aan het verzoek, geeft de bevoegde instantie de 
TNB opdracht de gaskraan op het onttrekkingspunt van de betrokken eindgebruiker te sluiten. 

Ter voorkoming van overmatig gasverbruik door eindgebruikers die geen beschermde afnemers zijn, 
stelt de bevoegde autoriteit de afnemers1 die geen beschermde afnemers zijn ervan in kennis dat zij 
verplicht zijn hun gasverbruik te onderbreken of te verminderen zonder evenwel technisch gevaarlijke 
situaties te creëren. 

 
8. Noodtesten 
De bevoegde instantie is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een oefenprogramma 
voor dit noodplan om de doeltreffendheid ervan minstens eenmaal tussen de vierjaarlijkse updates te 
testen. Waar nodig zal deze oefening worden uitgevoerd samen met andere oefeningen door de 
industrie, de regering en/of NCCN. Er kunnen ook theoretische oefeningen worden gehouden om 
ervoor te zorgen dat het plan regelmatig wordt getest. 

De reikwijdte van de oefeningen zal worden overeengekomen met de bevoegde autoriteit. Er zal een 
volledig verslag van de oefening worden opgesteld, met inbegrip van een actieplan met een 
beschrijving van verbeteringen van de bestaande regelingen en tijdschema's voor de uitvoering. Dit 
verslag wordt door de bevoegde autoriteit voorgelegd aan de Gas Coordination Group. 

 
9. Regionale dimensie 

 
9.1. Specifieke maatregelen 
Alle maatregelen die zijn beschreven in sectie 3 zijn altijd van toepassing op regionale crisissen en op 
dezelfde crisisniveaus. 

 
9.2. Samenwerkingsmechanismen 

 
Verordening 2017/1938 schrijft voor dat voor elk crisisniveau gedetailleerde procedures en 
maatregelen moeten worden gevolgd, waarbij in voorkomend geval nauw wordt samengewerkt met 
de lidstaten binnen de groepen en zo nodig met andere buurlanden. In dit hoofdstuk worden de 

 
 

1 De "Gaswet" van 12 april 1965 bepaalt dat de bevoegde instantie, overeenkomstig de voorschriften, de 
nodige maatregelen neemt om gedeeltelijke of volledige onderbrekingen van het gasverbruik te organiseren. 
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vereisten uiteengezet waaraan risicogroepen moeten voldoen om de acties op elk crisisniveau te 
coördineren. De specifieke details van de procedures en maatregelen zullen van lidstaat tot lidstaat 
verschillen, afhankelijk van de nationale regelingen in de lidstaten. 

 

9.2.1. Gasrisicogroep L 
Het samenwerkingsmechanisme in de risicogroep L-gas in een noodsituatie is gebaseerd op een 
passende en doeltreffende coördinatie tussen verschillende stakeholders en bevoegde instanties in 
de lidstaten. In de eerste plaats betekent dit dat de dispatchingcentra van de TNB's in een noodsituatie 
frequent contact hebben om de situatie te analyseren en te beheersen. De TNB's hebben tot taak hun 
netten zo efficiënt mogelijk te beheren, hetzij via incentives, hetzij via andere mechanismen, en als 
zodanig maakt het oplossen van beperkingen op grensoverschrijdende punten deel uit van de 
dagelijkse operationele activiteiten van TNB's. Dispatchingcentra uit de buurlanden werken, waar 
nodig, nauw samen om de gasstromen en de werking van het net in de regio te optimaliseren. 

In de tweede plaats brengen naburige TNB's, in geval van een beperking op een interconnectiepunt 
(ongeacht of dit het gevolg is van onderhoud, weersomstandigheden of een onderbreking van de 
bevoorrading) elkaar en de betrokken netgebruikers onmiddellijk op de hoogte via bilaterale 
contacten en door publicatie op hun respectieve websites. Er kunnen verschillende acties worden 
ondernomen om de beperking te overwinnen of te minimaliseren. Hetzij via de balanceringsstelsels, 
hetzij door het gas via andere interconnectiepunten om te leiden wanneer de voorkeursroute 
onderworpen is aan beperkingen. 

Gezien de centrale rol van Nederland in de L-gasbevoorrading is in de risicogroep L-gas 
overeengekomen dat indien een van de crisisniveaus voor L-gas wordt afgekondigd, Nederland de in 
artikel 14(1) van de Verordening (EU) 2017/1938 genoemde informatie zal verzamelen bij de bevoegde 
instanties van de andere betrokken lidstaten. Nederland zal deze informatie vervolgens bundelen en 
ter beschikking stellen van alle betrokken bevoegde instanties en, indien daarom wordt verzocht, van 
de Europese Commissie. 

Nederland zal ook de opstelling van de in artikel 14(3) bedoelde evaluatie coördineren en deze zo 
spoedig mogelijk en uiterlijk zes weken na de opheffing van de L-gas-noodtoestand aan de Europese 
Commissie voorleggen. De andere betrokken bevoegde instanties zullen Nederland tijdig alle 
informatie verstrekken die nodig is voor de evaluatie. 

 

9.2.2. Risicogroep voor de Baltische Zee 
Het samenwerkingsmechanisme binnen de risicogroep volgt de coördinatieprocedures tussen 
lidstaten, TNB's, reguleringsinstanties en andere instanties op verschillende niveaus. Het is daarbij de 
bedoeling de betrokken stakeholders gedetailleerde informatie te verstrekken over de oorzaak en de 
gevolgen van een crisissituatie en mogelijke onderling overeengekomen oplossingen te coördineren, 
teneinde de negatieve effecten van een bevoorradingscrisis te voorkomen of te verzachten. 

 

TNB 
 
 

In het algemeen werken de TNB's nauw samen met de TNB's in de andere lidstaten van de groep. 
Indien een bevoorradingsknelpunt te verwachten valt, zullen de TNB's contact opnemen met de TNB's 
in de andere lidstaten die tot de risicogroep behoren. Voor zover mogelijk zullen zij overeenstemming 
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bereiken over de grensoverschrijdende coördinatie van maatregelen, met inbegrip van de uitwisseling 
van informatie over alle noodzakelijke marktgebaseerde maatregelen met grensoverschrijdende 
gevolgen. 

In geval van een bevoorradingscrisis werken de TNB's samen en wisselen zij informatie uit met behulp 
van het door ENTSB-G opgezette regionaal coördinatiesysteem voor gas (RCSG), overeenkomstig 
artikel 3 van EU-Verordening 2017/1938. Het ENTSB-G stelt de Europese Commissie en de bevoegde 
instanties van de lidstaten die tot de risicogroep behoren, in kennis. De TNB's kunnen mogelijke 
responsmaatregelen voorstellen. 

Voor een soepele toepassing van dit mechanisme is het van belang op te merken dat de samenstelling 
van de risicogroep Baltische Zee verschilt van de samenstelling van de RCSG-teams. 

 

Bevoegde autoriteiten en regelgevende instanties 
 
 

Indien het regionaal coördinatiesysteem voor gas wordt geactiveerd voor de risicogroep Baltische Zee, 
moeten de bevoegde instanties en reguleringsinstanties van de lidstaten die tot de risicogroep 
behoren, onmiddellijk worden uitgenodigd om deel te nemen aan alle teamvergaderingen en 
communicatie. 

Wanneer de noodtoestand is afgekondigd, zullen de lastverdelers van de lidstaten die tot de 
risicogroep behoren, nauw met elkaar in contact staan, in het bijzonder om informatie te verstrekken 
over de verwachte omvang van de noodzakelijke grensoverschrijdende beperkingen van de load flow. 

De informatie die door aardgasbedrijven wordt verstrekt overeenkomstig artikel 14(1) van 
Verordening (EU) 2017/1938, wordt gedeeld met de lidstaten van de risicogroep 

 

Communicatieketen 
De communicatie binnen de risicogroep in geval van een bevoorradingscrisis moet volgens het 
onderstaande model verlopen: 

Stap 1) Betrokken TNB: naar de facilitator RCSG van de regionale coördinatie bellen en vragen om een 
vergadering op een welbepaald tijdstip 

Stap 2) Betrokken TNB: bevestigt de brief 

Stap 3) Facilitator: een virtuele vergadering plannen 

Stap 4) Facilitator: een uitnodigingsmail opstellen en versturen naar de TNB's, de bevoegde 
autoriteiten en de reguleringsinstanties 

Stap 5) TNB's, bevoegde instanties en reguleringsinstanties: de e-mail beantwoorden 

Stap 6) Facilitator: bellen naar wie niet geantwoord heeft 

Stap 7) Facilitator: een virtuele vergadering starten 

Stap 8) TNB's, bevoegde overheden en reguleringsinstanties: de vergadering bijwonen 
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9.2.3. Risicogroep Verenigd Koninkrijk 2 
 

De risicogroep Verenigd Koninkrijk omvat België, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland. De groep 
werkt op basis van overleg. Dit hoofdstuk is opgesteld in overleg met de leden van de groep. 

Acties van de risicogroep bij het uitroepen van een crisis 
 

Wanneer een crisisniveau wordt afgekondigd, verbindt de betrokken lidstaat van de groep zich ertoe 
onmiddellijk contact op te nemen met alle andere lidstaten van de risicogroep Verenigd Koninkrijk en, 
in voorkomend geval, met andere naburige lidstaten. Die lidstaat moet ook contact opnemen met de 
Europese Commissie. Naarmate de crisis wordt beheerst, zal die lidstaat regelmatig contact 
onderhouden met de lidstaten en hen en de Europese Commissie op de hoogte houden wanneer het 
crisisniveau verandert. 

De lidstaat stelt het crisisniveau vast (vroegtijdige waarschuwing, alarmniveau of noodniveau). 

De lidstaat geeft een beschrijving van het incident of de informatie die tot de afkondiging van het 
crisisniveau heeft geleid, met vermelding van: 

(i) De datum, tijd en duur van het incident; 
(ii) De aard van het incident of de dreiging ; 
(iii) De geografische situering van het incident; 
(iv) De betrokken gasvolumes ; 
(v) De oorsprong van het incident. 

Zoals in de Verordening (EU) 2017/1938 is bepaald, moeten voor het niveau van vroegtijdige 
waarschuwing en het alarmniveau nadere bijzonderheden worden verstrekt over de marktgebaseerde 
maatregelen die worden genomen, waaronder: 

(i) een korte beschrijving van de maatregel en de belangrijkste betrokken actoren; 

(ii) een indicatie of deze maatregelen voldoende zijn om de crisis het hoofd te bieden en zo niet, een 
korte beschrijving van de extra maatregelen die kunnen worden genomen; en 

(iii) een indicatie of er grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn in de andere lidstaten van de 
groep (bijvoorbeeld toegenomen invoer uit die lidstaat). 

In het geval van een noodsituatie omvatten de nadere bijzonderheden: 

De acties die aan de vraag- en de aanbodzijde worden ondernomen om aardgas beschikbaar te maken, 
met inbegrip van commerciële overeenkomsten tussen de betrokken partijen en, in voorkomend 
geval, de compensatiemechanismen voor aardgasbedrijven; 

Een korte beschrijving van de marktgebaseerde maatregelen die in deze fase nog worden toegepast 
en van de voornaamste betrokken actoren, met vermelding van de verwachte bijdrage van de 

 
 
 

 

2 Wegens de Brexit is het mogelijk dat een herschikking van de risicogroep wordt overwogen. 
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maatregelen voor de afzwakking van de noodsituatie en de bijdrage die nog moet worden geleverd 
door niet-marktgebaseerde maatregelen..., 

De geplande of nog uit te voeren niet-marktgebaseerde maatregelen voor de noodsituatie, met 
vermelding van, per maatregel: 

(ii) een korte beschrijving van de maatregel en de belangrijkste betrokken actoren; 

(iii) de volgorde waarin zij bij voorkeur moeten worden uitgevoerd, rekening houdend met de 
omstandigheden van de crisis; 

(iv) een indicatie van de verwachte bijdrage van de maatregelen om de toestand op 
noodsituatieniveau te verlichten, als aanvulling op marktgebaseerde maatregelen; 

(v) een beoordeling van andere effecten van de maatregel, met bijzondere aandacht voor mogelijke 
grensoverschrijdende effecten in andere lidstaten van de groep. 

Mechanismen voor samenwerking tussen TNB’s 
 

Het regionaal coördinatiesysteem voor gas (RCSG) is door het ENTSB-G (Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas) ingesteld als middel voor de transmissienetbeheerders van 
de lidstaten om informatie uit te wisselen wanneer een van de drie niveaus wordt geactiveerd. Het 
doel van het RCSG is om een breed beeld te geven en informatie te verstrekken over de situatie. De 
informatie die de lidstaten van de groep tijdens een incident beloven te delen, omvat: 

• informatie over het niveau van het incident volgens de ICS 
• de bestaande of mogelijke gevolgen van het incident 
• een korte beschrijving van de situatie 

De lidstaten van de groep die aan de conference call deelnemen, verbinden zich ertoe in het kader 
van de conference call de volgende informatie te verstrekken: 

• Beperkingen 
• Druk in het systeem 
• Capaciteitsbenutting (toegespitst op relevante punten of systeem); 
• Informatie over ondergrondse gasopslag 
• LNG-gebruik 
• Niveau van de vraag 
• Crisisniveau 
• Ontwikkeling van de prijzen voor balanceringsgas 
• Beschikbaarheid van balanceringsgas 
• Onderhoud 
• Extra beschikbare stromen uit productie 

Door gebruik te maken van het regionaal coördinatiesysteem voor gas verbinden de lidstaten van de 
groep zich ertoe deel te nemen aan regelmatige telefonische conferenties die het mogelijk maken 
informatie over beste praktijken en getrokken lessen uit te wisselen. 

De lidstaat waar het incident zich heeft voorgedaan, is verantwoordelijk voor de eerste activering van 
het RCSG-team. 
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Regionaal coordinatiesysteem voor gas 

 

 
Overeenkomstig artikel 3.6 van Verordening (EU) 2017/1938 is de rol van het regionaal 
coördinatiesysteem voor gas (RCSG), dat is opgericht door het ENTSB-G en bestaat uit permanente 
deskundigengroepen, voor samenwerking en informatie-uitwisseling tussen 
transmissienetbeheerders in geval van een regionale of EU-noodsituatie, aanzienlijk groot. 

De transmissienetbeheerders (TNB's) werken samen en wisselen informatie uit, onder meer over de 
gasbevoorradingsstromen in een crisissituatie, met gebruikmaking van het door het ENTSB-G 
ingestelde regionaal coördinatiesysteem voor gas (RCSG). 

Alle operationele procedures van de RSCG-teams kunnen als noodmaatregelen worden beschouwd. 

Het RSCG-Team Oost werd in november 2017 gelanceerd en Open Grid Europe (een Duitse TNB) werd 
tot november 2019 aangesteld als facilitator. De rol van de facilitator bestaat erin de eerste TNB te 
zijn waarmee in geval van nood contact wordt opgenomen en de communicatieflowchart op te 
starten. 

De volgende flowchart geeft de wijze van informatie-uitwisseling in geval van een crisissituatie weer. 
 

 
 

Aangrenzende procedure 
 
 

Teneinde toegang te krijgen tot volledige informatie over de huidige situatie in het gassysteem 
moeten de bevoegde instanties van alle lidstaten die tot de risicogroep behoren, passende procedures 
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uitwerken voor het verzamelen van informatie van alle gasnetbeheerders en, indien nodig, ook van 
de marktdeelnemers. 
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10. Solidariteit 
Met de buurlanden (Nederland, Luxemburg en Duitsland) hebben verscheidene voorbereidende 
besprekingen plaatsgevonden over de uitvoering van het solidariteitsmechanisme. België heeft zijn 
voornaamste bezorgdheid over de uitvoering van het solidariteitsmechanisme van de EU geuit in een 
Belgische non-paper van 5 mei 2021, die aan de leden van de Gas Coordination Group is toegezonden. 
Duitsland heeft zich bereid verklaard onderhandelingen op basis van tekst te beginnen, hoewel er geen 
overeenstemming over de principes is. Luxemburg heeft de bevoegde autoriteit op 27 juni 2022 in kennis 
gesteld van hun voornaamste aandachtspunten met betrekking tot de lopende onderhandelingen met 
Duitsland, die nauw verband houden met de opmerkingen die België in haar non-paper heeft gemaakt. De 
Luxemburgse autoriteiten hebben ons op 18 juli 2022 een ontwerp van bilaterale 
solidariteitsovereenkomst tussen Luxemburg en Duitsland ter bespreking toegezonden om de 
onderhandelingen vooruit te helpen. 

België zal zich blijven inspannen om solidariteitsovereenkomsten met de buurlanden te sluiten. Ook moet 
er rekening mee worden gehouden dat tot dusver slechts 6 van de 40 solidariteitsovereenkomsten zijn 
gesloten, waaruit blijkt hoe moeilijk het voor de lidstaten is om dergelijke overeenkomsten te sluiten, ook 
al is er een Europees model voorzien in het voorstel voor een Verordening (15 december 2021) van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de interne markten voor hernieuwbare en natuurlijke gassen 
en waterstof, bijlage II. 

 
 

Directeur-generaal a.i. 
 
 

Digitally signed by 
Nancy Mahieu 

(Authenticatio (Authentication) 

n) 
Nancy Mahieu 

Date: 2022.07.20 
22:03:08 +02'00' 

Nancy Mahieu 



41 

 

 

Bijlagen 
 
Bijlage 1: Woordenlijst 

Aangrenzende TNB Transmissiesysteembeheerder van een rechtstreeks aangesloten land 
Balanceringsoperator Entiteit die de marktgebaseerde balancering van het gasnet uitvoert, 

d.w.z. 
(a) het samenvoegen van de balanceringsposities van de shippers die 
actief zijn op de respectieve netten van Creos Luxembourg en Fluxys 
Belgium en het meedelen van deze balanceringsposities aan de shippers 
en van de samengevoegde balanceringspositie van de globale markt, 
(b) het aankopen en verkopen van gas voor balanceringsdoeleinden, en 
(c) het factureren van balanceringskosten aan de shippers; 
Voor zowel H-gas- en L-gasmarkt 

 
In België en Luxemburg (regio BeLux): Balansys 

Bevoegde instantie Een nationale overheidsinstantie of een NRI die door een lidstaat is 
aangewezen om te zorgen voor de uitvoering van de maatregelen waarin 
Verordening 2017/1938 voorziet (In België: Algemene Directie Energie 
van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie) 

DNB Distributienetbeheerder 
Eindgebruiker Een afnemer die aardgas koopt voor eigen gebruik 
GCG Groep coördinatie gas/Gas Coordination Group 
Netgebruiker Aardgasonderneming met een transportvergunning en/of actief op de 

groothandelsgasmarkt 
Leidingsbuffer/Linepack Tijdelijke opslag van gas door middel van compressie in 

gastransmissiesystemen, uitgezonderd installaties die ten dienste staan 
van transmissienetbeheerders bij de uitoefening van hun functies 

LNG Vloeibaar aardgas 
LNB LNG-netbeheerder. In België: Fluxys LNG, die de terminal van Zeebrugge 

exploiteert 
Minister van Energie De federale minister die bevoegd is voor energie 
Aardgasbedrijf Natuurlijke persoon of rechtspersoon die ten minste een van de volgende 

functies vervult: productie, transmissie, distributie, levering, aankoop of 
opslag van aardgas, met inbegrip van LNG, en die verantwoordelijk is 
voor de met deze functies verband houdende commerciële, technische 
en/of onderhoudswerkzaamheden, maar die geen eindafnemer is. 

NRI Nationale regelgevende instantie. In België: Commissie voor de 
Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). 

Beschermde afnemer 
en 
Door solidariteit 
beschermde afnemer 

a. Een residentiële afnemer die is aangesloten op het 
gasdistributienetwerk, met inbegrip van huishoudens die in 
appartementencomplexen met centrale verwarming wonen; 

b. een gezondheidsdienst, voor zover deze dienst afhankelijk is van 
het gasnet; 

c. een essentiële sociale dienst, voor zover deze dienst afhankelijk 
is van het gasnet, en die voorziet in (collectieve) huisvesting voor 
personen en/of de bereiding van maaltijden voor sociale 
doeleinden, met inbegrip van gevangenissen en kazernes; 
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 d. een stadsverwarmingsinstallatie, mits het warmte levert aan ten 
minste een van de bovengenoemde afnemers (a, b of c). 

ONB Opslagnetbeheerder. In België: Fluxys Belgium, exploitant van de 
ondergrondse gasopslag in Loenhout 

TNB Transmissienetbeheerder. In België: Fluxys Belgium 
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Bijlage II: Gedetailleerde beschrijving van de maatregelen 

Vroegtijdige waarschuwing 
Maatregel I-1 Dagelijks toezicht 

Beschrijving De betrokken aardgasbedrijven (via de DNBs) moeten dagelijks informatie 
verstrekken aan de bevoegde instantie: 
• dagelijkse prognoses van de vraag naar en het aanbod van gas voor de 

komende drie dagen, in GWh. 
• de dagelijkse gasstroom op alle entry- en exitpunten (grens, opslaginstallatie 

of LNG-terminal), in GWh. 
• de elementen die het aanbod van beschermde cliënten kunnen beïnvloeden 
• de periode gedurende welke naar verwachting de gasvoorziening aan 

beschermde afnemers kan worden gewaarborgd. 

Belangrijkste 
betrokken actoren 

• TNB 
• DNB 
• Bevoegde autoriteit 
• Netwerkgebruikers 

Te volgen procedures In het geval van een (dreigend) gasincident geeft de TNB de bovenstaande 
informatie door aan de bevoegde instantie. 

Verwachte bijdrage Door deze maatregel is de bevoegde instantie zo snel mogelijk op de hoogte van 
relevante informatie en kan de uitwisseling van informatie over het gasincident op 
Europees niveau vorm krijgen. 

Informatiestromen • Informatie van de betrokken aardgasbedrijven aan de bevoegde instantie, via 
de TNB. 

• Informatie van de TNB aan de bevoegde instantie. 
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Maatregel I-2 Beheer van de onderhoudswerkzaamheden 

Beschrijving De TNB kan het onderhoudsschema aanpassen indien de integriteit van het 
systeem baat heeft bij het niet uitvoeren van deze werkzaamheden. 
Voorbeeld: door geplande onderhoudswerkzaamheden op een 
interconnectiepunt te annuleren, kan de totale capaciteit (vast + afschakelbaar) 
weer beschikbaar worden gemaakt of eventueel voor een beperkte duur worden 
verhoogd. 

Belangrijkste 
betrokken actoren 

• TNB 
• Aangrenzende TNB’s 
• DNB 
• Netgebruikers 
• Eindgebruikers 

Te volgen procedures De TNB kan deze maatregel autonoom initiëren, eventueel na overleg met de 
actoren die rechtstreeks bij de onderhoudswerkzaamheden betrokken zijn. 
Deze maatregel wordt alleen toegepast als er een positief effect is op de 
integriteit van het systeem. 

Verwachte bijdrage Het eventuele verwachte effect wordt bepaald op basis van de aard, de locatie en 
de initiële impact van de geplande onderhoudswerkzaamheden. 

Informatiestromen Indien de TNB besluit de planning van de werkzaamheden aan te passen, worden 
de relevante actoren daarvan in kennis gesteld overeenkomstig de bestaande 
operationele voorschriften of de specifieke overeenkomsten die met betrekking 
tot geplande onderhoudswerkzaamheden zijn gesloten. 

 
 

Maatregel I-3 Verzoek aan aangrenzende TNB's om de OBA-limieten tijdelijk te overschrijden 

Beschrijving Voor elk interconnectiepunt bestaat er een operationeel balanceringsakkoord (OBA) 
tussen de TNB’s waarin de getolereerde afwijking tussen de fysieke stromen en de 
nominaties (OBA-limieten) wordt gespecificeerd. De TNB dient bij de aangrenzende 
TNB’s een verzoek in om deze getolereerde afwijking te overschrijden tot een 
overeengekomen (beperkte) hoeveelheid. 

Belangrijkste 
betrokken actoren 

• TNB 
• Aangrenzende TNB’s 

Te volgen 
procedures 

De TNB vraagt de aangrenzende TNB’s om OBA-limieten te verruimen (gebruik van 
flexibiliteitsmiddelen van aangrenzende TNB’s). 

Verwachte 
bijdrage 

Aangrenzende TNB’s zouden eventueel tijdelijk extra gas leveren (lenen) of minder gas 
kunnen afnemen. De TNB gebruikt deze maatregel om het fysieke evenwicht in het 
gasnet zoveel mogelijk te handhaven. 

Informatiestromen Niet-bindend verzoek van de TNB aan aangrenzende TNB’s. 
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Alarm 
 
 

Maatregel II-1 Beperking op een ingangspunt 

Beschrijving In het geval van een incident dat een entry-punt van de interconnectie 
rechtstreeks treft, kan de TNB op dit punt een beperking instellen om de vaste 
capaciteit die op dat entry-punt wordt aangeboden te verminderen, zodat de 
fysieke stromen die via dit punt kunnen passeren, worden weerspiegeld. Dit is 
niet automatisch het geval. De TNB kan de vermindering van de fysieke stromen 
bijvoorbeeld compenseren door swaps of andere maatregelen, zonder zichtbare 
gevolgen voor de netgebruikers. 

Belangrijkste 
betrokken actoren 

• TNB 
• Netgebruikers 

Te volgen procedures De TNB stelt de netgebruikers in kennis van de vermindering van de beschikbare 
capaciteit op het interconnectiepunt. 

Verwachte bijdrage De beperking op het entry-punt van interconnectie zal de betrokken 
netgebruikers ertoe aanzetten hun gasbevoorrading naar andere entry- 
interconnectiepunten om te leiden, zodat een complementaire gasbevoorrading 
van de balanceringszone wordt gewaarborgd. 

Informatiestromen De TNB stelt de netgebruikers in kennis van de capaciteitsvermindering. 
 
 

Maatregel II-2 Gebruik van operationele gasreserves bestemd voor incidentenbeheer 

Beschrijving De TNB levert gas uit zijn operationele reserves voor incidentenbeheer in 
ondergrondse opslag of LNG-terminal. Indien nodig kan de TNB ook gebruik 
maken van de kwaliteitsconversie-installaties om hoeveelheden van het H-gasnet 
over te brengen naar het L-gasnet. 

Belangrijkste 
betrokken actoren 

• TNB 
• LNB 
• ONB 

Te volgen procedures De TNB gebruikt gas uit zijn operationele reserves voor incidentenbeheer, in 
ondergrondse opslag, LNG-terminal of kwaliteitsconversie-installaties. 

Verwachte bijdrage De operationele reserves van de TNB voor incidentenbeheer kunnen worden 
gebruikt voor zover er een aardgasvoorraad beschikbaar is. Met deze maatregel 
probeert de TNB het fysieke evenwicht van het gasnet zoveel mogelijk te 
handhaven. 

Informatiestromen Informatie van de TNB aan de LNB en SNB om de operationele reserves voor 
incidentenbeheer te activeren. In het geval van kwaliteitsconversie-installaties 
deelt de TNB de gevraagde capaciteit mee aan zijn operationele teams. 
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Maatregel II-3 Proactieve gasaankoop op het Zeebrugge Trading Point 

Beschrijving De TNB of de balanceringsoperator neemt het initiatief voor een proactieve 
gasaankoop op het Zeebrugge Trading Point 

Belangrijkste 
betrokken actoren 

• TNB 

Te volgen procedures De TNB of de balanceringsoperator initieert een proactieve aankoop van gas op 
het Zeebrugge Trading Point 

Verwachte bijdrage De aankoop van gas verhoogt de leidingsbufferpositie. Deze toename vindt plaats 
om het fysieke evenwicht in het gasnet zoveel mogelijk te handhaven. 

Informatiestromen Aankooporder geplaatst op het Zeebrugge Trading Point 
 
 

Maatregel II-4 Gebruik van de beschikbare capaciteiten in de LNG-terminal en de 
opslaginstallatie boven de operationele gasreserves die bestemd zijn voor 
incidentenbeheer 

Beschrijving Wanneer de capaciteiten in de LNG-terminal, in de opslaginstallatie of het 
kwaliteitsconversiepunt niet worden gebruikt door de netgebruikers die de 
rechten op deze capaciteiten bezitten, kan de TNB de terminaloperator en/of de 
opslagoperator verzoeken deze capaciteiten te gebruiken om meer aardgas in het 
gasnet te injecteren. Hetzelfde principe is van toepassing op kwaliteitsconversie- 
installaties. 

Belangrijkste 
betrokken actoren 

• TNB 
• LNB 
• ONB 

Te volgen procedures De TNB verzoekt de opslagoperator en de terminaloperator om meer gas in het 
gasnet te injecteren met gebruikmaking van de beschikbare en ongebruikte 
capaciteit. Voor het L-gasnet verhoogt de TNB de stroom op de 
kwaliteitsconversie-installaties door gebruik te maken van beschikbare en 
ongebruikte capaciteiten. 

Verwachte bijdrage Een grotere injectiecapaciteit zal mogelijk verder bijdragen tot de handhaving van 
het fysieke evenwicht in het gasnet. 

Informatiestromen Informatie van de TNB aan de LNB en SNB om hun injecties te verhogen 
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Noodsituatie 
Maatregel III-1 Oproep om het aardgas- en elektriciteitsverbruik te verminderen 

Beschrijving De bevoegde instantie kan zowel huishoudens als bedrijven verzoeken om vrijwillig 
minder gas (bv. door minder te verwarmen) en minder elektriciteit te verbruiken. 
Met deze maatregelen zou de bevoegde autoriteit in staat moeten zijn om de 
bevolking en het bedrijfsleven via communicatie te mobiliseren. 

Belangrijkste 
betrokken actoren 

• Bevoegde instantie 
• NCCN 
• TNB 
• Distributienetbeheerders (DNB's) 
• Leveranciers van aardgas 

Te volgen procedures Het NCCN is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze maatregel, in 
samenwerking met de bevoegde instantie. Dit omvat de coördinatie van de 
communicatie tussen alle betrokken partijen, waaronder in alle gevallen de TNB 
en de DNB. 

Verwachte bijdrage Het precieze effect van deze vrijwillige maatregel is onzeker en een groot effect 
kan niet worden gegarandeerd. 

Informatiestromen Deze maatregel wordt geactiveerd op basis van informatie over de datum en het 
tijdstip van het begin van de ongewenste gebeurtenis, de beschrijving, de oorzaak, 
de context en de gevolgen van de ongewenste gebeurtenis, de betrokken teams en 
partijen, de genomen beslissingen, de maatregelen en aanbevelingen, en de 
prognoses. Deze informatie wordt aan de TNB verstrekt door de DNBs, de 
aangrenzende TNB’s en de netgebruikers. Deze informatie wordt aan de bevoegde 
instantie toegezonden. 
In zijn rol van informatiecoördinator (in de federale fase van het noodplan 2003) 
verzamelt het NCCN informatie van de TNB en de bevoegde instantie en verwerkt 
ze die tot een departementaal totaalbeeld van de situatie. Enerzijds ondersteunt 
dit totaalbeeld de departementale besluitvorming en anderzijds dient het als input 
voor interdepartementale besluitvorming bij het crisisbeheer. 
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Maatregel III-2 Oproep aan de buurlanden om vrijwillig minder aardgas in te voeren 

Beschrijving Naburige lidstaten die via België gas invoeren, kunnen worden verzocht hun 
invoer vrijwillig en tijdelijk te verminderen om een groter volume gas beschikbaar 
te houden voor de Belgische markt. 

Belangrijkste betrokken 
actoren 

• Federale Minister van Energie / Bevoegde instantie 
• Lidstaten van de Europese Unie 
• Aangrenzende TNB’s 
• TNB 

Te volgen procedures De federale Minister van Energie is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze 
maatregel en wordt daarbij geadviseerd door de bevoegde instantie en in het 
bijzonder door de TNB. Het verzoek aan andere lidstaten om maatregelen te 
nemen om de uitvoer van gas uit België te verminderen, zal worden gedaan 
namens de federale Minister van Energie en via de bestaande contacten met de 
betrokken ministeries in de aangrenzende lidstaten. 

Verwachte bijdrage Aangezien de mogelijkheden voor aangrenzende lidstaten om hun gasinvoer op 
vrijwillige basis te verminderen zonder economische verliezen te lijden 
waarschijnlijk vrij gering zijn, zal deze maatregel waarschijnlijk niet veel effect 
hebben. 

Informatiestromen Dit gebeurt op basis van informatie over de datum en het tijdstip van het begin 
van de ongewenste gebeurtenis, de beschrijving, de oorzaak, de context en de 
gevolgen van de ongewenste gebeurtenis, de betrokken teams en partijen, de 
genomen beslissingen, de maatregelen en aanbevelingen, en de prognoses. Deze 
gegevens worden aan de TNB verstrekt door de DNB’s, de aangrenzende TNB’s en 
de netgebruikers. Deze informatie wordt doorgegeven aan de bevoegde 
autoriteit. 
In zijn rol van informatiecoördinator (in de federale fase van het noodplan (2003)) 
verzamelt het NCCN informatie van de TNB en de bevoegde instantie en verwerkt 
ze die tot een departementaal totaalbeeld van de situatie. Enerzijds ondersteunt 
dit totaalbeeld de departementale besluitvorming en anderzijds dient het als 
input voor interdepartementale besluitvorming bij het crisisbeheer. 
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Maatregel III-3 Onevenwichtsbeperking op vaste capaciteit op exit-interconnectiepunten 

Beschrijving De TNB kan een onevenwichtsbeperking opleggen op vaste capaciteit bij exit- 
interconnectiepunten. Deze onevenwichtsbeperking zal de genomineerde 
exithoeveelheden van de netgebruikers verminderen door in de eerste plaats de 
exitcapaciteit te beperken van die netgebruikers die een onevenwicht veroorzaken en 
vervolgens, indien nodig, door de exitcapaciteit voor de resterende netgebruikers te 
beperken. De beperking zal zo worden berekend dat er voldoende gas en druk in het 
netwerk blijft behouden om een ongecontroleerde uitschakeling te voorkomen, hetzij 
bij grensovergangen, hetzij bij eindgebruikers. Indien een solidariteitsverzoek van een 
naburige lidstaat wordt ingewilligd, zal de exitcapaciteit op dit interconnectiepunt 
opnieuw worden verhoogd tot het niveau dat nodig is om het solidariteitsverzoek te 
beantwoorden. 

Belangrijkste 
betrokken actoren 

• TNB 
• Netgebruikers 
• Aangrenzende TNB’s 

Beoordeling van 
de behoefte 

Deze maatregel kan in alle gevallen worden toegepast, rekening houdend met de 
impact op door solidariteit beschermde klanten van de aangrenzende TNB. 

Te volgen 
procedures 

De TNB besluit deze maatregel toe te passen door de onevenwichtsbeperking in het 
ICT-systeem voor de nominaties te activeren. De onevenwichtsbeperking wordt op niet- 
discriminerende wijze op alle shippers toegepast. De TNB berekent de nieuwe 
bevestigde hoeveelheden van de shippers en deelt deze informatie aan de shippers 
mee via Edig@s-berichten. Aangrenzende TNB’s worden ook via Edig@s op de hoogte 
gebracht. 
De fysieke controle aan de exitgrens zal worden aangepast aan de nieuwe bevestigde 
hoeveelheden. 

Verwachte 
bijdrage 

Het effect van deze onevenwichtsbeperking is zeer groot, aangezien alle 
onevenwichtigheden in de meeste gevallen worden opgeheven. De impact is 
onmiddellijk (vol uur +1 of vol uur +2) 

Andere effecten Niet van toepassing 

Voldoet de 
maatregel aan de 
voorwaarden van 
artikel 11, lid 6? 

Door de exitgrenzen te beperken, zou er een effect op de aangrenzende 
transmissiesystemen kunnen zijn. Besprekingen tussen TNB’s vóór de toepassing van 
deze maatregel moeten de betrokken aangrenzende TNB voldoende tijd geven om het 
effect te verzachten. 

Informatiestromen De TNB berekent de nieuwe bevestigde hoeveelheden van de netgebruikers en deelt 
deze informatie via Edig@s-berichten mee aan de netgebruikers. De aangrenzende 
TNB’s worden ook via Edig@s op de hoogte gebracht. 
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Maatregel III-4 Beperking op de vaste capaciteit van de kwaliteitsconversie-installatie 

Beschrijving De transmissiesysteembeheerder kan een beperking toepassen op de vaste 
capaciteit van de kwaliteitsconversie-installatie op voorwaarde dat deze 
beperking een positief effect heeft op het evenwicht van het betrokken systeem 
(H-gas of L-gas). 

Belangrijkste 
betrokken actoren 

• TNB 
• Netgebruikers die nomineren op kwaliteitsconversie-installatie 

Beoordeling van de 
behoefte 

Deze maatregel kan alleen worden toegepast als er nominaties zijn op de 
kwaliteitsconversie-installatie en als deze nominaties een negatief effect hebben 
op het betrokken net (H-gas of L-gas). 

Te volgen procedures De transmissiesysteembeheerder past de beperking toe op de 
kwaliteitsconversie-installatie in het ICT-systeem voor de nominaties. 
De onevenwichtsbeperking wordt op niet-discriminerende wijze op alle shippers 
toegepast. De TNB berekent de nieuwe bevestigde hoeveelheden van de shippers 
en deelt deze informatie aan de shippers mee via Edig@s-berichten. De TNB past 
de fysieke controle op de kwaliteitsconversie-installatie aan op basis van de 
nieuwe bevestigde hoeveelheden. 

Verwachte bijdrage Alleen indien de kwaliteitsconversie-installatie door de shippers wordt 
genomineerd en indien deze nominatie een negatief effect heeft op het 
evenwicht van het betrokken net, zal deze beperking een positief effect hebben 
op het evenwicht van het net/systeem. 

Andere effecten Deze maatregel zal een positief effect hebben op het evenwicht van het getroffen 
netwerk, maar kan een negatief effect hebben op het evenwicht van het andere 
net. 

Voldoet de maatregel 
aan de voorwaarden 
van artikel 11, lid 6? 

Deze maatregel heeft geen gevolgen voor aangrenzende transmissiesystemen. 

Informatiestromen De TNB berekent de nieuwe bevestigde hoeveelheden van de netgebruikers en 
deelt deze informatie via Edig@s-berichten mee aan de shippers. 
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Maatregel III-5 Verzoek aan de Europese Commissie om een regionale noodtoestand af te 
kondigen 

Beschrijving van de 
maatregel 

De federale Minister van Energie, bijgestaan door de bevoegde instantie, kan 
beslissen de Europese Commissie te verzoeken een regionale noodtoestand af te 
kondigen (artikel 12 van de verordening (EU) 2017/1938). 
Deze maatregel biedt ook de mogelijkheid om met andere lidstaten concrete en 
passende overeenkomsten te sluiten over de vermindering van hun aardgasinvoer 
uit België. 
Deze maatregel zal worden voorafgegaan door een verzoek aan andere lidstaten 
om vrijwillig de invoer van gas uit België te beperken. Deze maatregel kan dus de 
opmaat zijn voor een gezamenlijk verzoek, met andere Lidstaten, aan de Europese 
Commissie om een regionale noodtoestand af te kondigen. 

Belangrijkste 
betrokken actoren 

• Federaal Minister van Energie 
• Europese Commissie 
• Gas Coordination Group 
• TNB 
• Aangrenzende TNB’s 

Procedure De federale Minister van Energie is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze 
maatregel en wordt daarbij geassisteerd door de bevoegde instantie. 

Verwachte bijdrage De formele afkondiging van een regionale noodsituatie en het daaropvolgende 
proces in de GCG, die door de Europese Commissie wordt gecoördineerd, zullen de 
lidstaten ertoe aanzetten om gasreductie- en flexibiliteitsmaatregelen te nemen en 
verder te gaan dan wat op strikt vrijwillige basis zou worden bereikt. 

Informatiestromen Verzoek van de federale Minister van Energie aan de Europese Commissie 
 
 
 
 
 

Maatregel III-6 Vermindering of zelfs onderbreking van de vaste capaciteit voor niet- 
beschermde afnemers die op het aardgastransport- en/of 
aardgasdistributiesysteem zijn aangesloten 

Beschrijving De bevoegde instantie kan de TNB en de DNBs opdragen niet-beschermde 
eindgebruikers in te lichten over het feit dat zij hun verbruik moeten beperken of 
stopzetten. Dit verzoek tot vermindering van het verbruik wordt hierna "het 
afschakelplan" genoemd. Deze maatregel is van toepassing op eindgebruikers die 
zijn aangesloten op het transmissie- en distributienetwerk voor aardgas (hierna 
"onbeschermde eindgebruikers" genoemd). Deze maatregel is niet van toepassing 
op beschermde afnemers en strategisch belangrijke gasgestookte 
elektriciteitscentrales (eventueel warmtekrachtkoppelingseenheden) die door de 
TNB van het elektriciteitsnet zijn aangeduid en waarvoor een tekort in de 
gasvoorziening kan leiden tot een ernstige storing op het elektriciteitsnet of 
gevolgen zal hebben voor de productie en/of het transport van gas (art. 13, lid 1, 
tweede alinea, Verordening (EU) 2017/1938). 

Voor de uitvoering van het afschakelplan op een bepaalde dag D worden de 
volgende voor elke onbeschermde eindgebruiker aangesloten op het transportnet 
en elke onbeschermde eindgebruiker aangesloten op het distributienet met een 
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jaarlijks verbruik gedurende het voorgaande kalenderjaar van meer dan 10GWh, 
gedefinieerde gegevens (indien beschikbaar) gebruikt: 

a. Gemiddeld uurdebiet gemeten vóór de afkondiging van de noodfase gedurende 
een periode van 30 kalenderdagen voorafgaande aan de dag van de afkondiging 
van de noodfase: Flowbefore emergency 

b. Gemiddeld uurdebiet gemeten vóór de activering van het afschakelplan op dag 
D-1: Flowbefore reduction 

c. Minimumdebiet, d.w.z. het minimale uurverbruik dat nodig is om onomkeerbare 
schade aan de productie-eenheid en de productieapparatuur te voorkomen. Bij de 
bepaling van het minimumdebiet wordt geen rekening gehouden met het 
vermijden van onomkeerbare economische verliezen. Dit minimumdebiet moet 
aan de TNB en/of DNB van de onbeschermde afnemer worden meegedeeld uiterlijk 
drie weken na datum van publicatie van dit noodplan in het Belgisch Staatsblad en 
dit per aangetekend schrijven. Een kopie van deze melding moet ook opgestuurd 
worden aan de bevoegde instantie. Elke latere wijziging van dit minimumdebiet 
moet onverwijld per aangetekend schrijven aan de TNB en/of DNB van de niet-
beschermde afnemer worden meegedeeld zodat de nieuwe waarde kan worden 
toegepast twee weken na ontvangst van de melding. Indien de TNB en/of de DNB 
binnen de vastgestelde termijn geen mededeling heeft ontvangen over het 
minimumdebiet, wordt het minimumdebiet beschouwd als 0 kWh/h: FlowMin. De 
bevoegde instantie behoudt zich het recht voor om de gemelde FlowMin te betwisten 
en kan de niet-beschermde afnemer vragen om hun flowMin te rechtvaardigen in 
het licht van de historische consumptiegegevens. 

Deze maatregel valt uiteen in de volgende stappen voor niet-beschermde afnemers 
aangesloten op het transportnet en de niet-beschermde afnemers aangesloten op 
het distributienet met een jaarlijkse consumptie gedurende het voorgaande jaar 
van meer dan 10GWh (hierna “niet-beschermde klanten van type 1”). 

Voor de niet-beschermde afnemers aangesloten op het distributienet met een 
jaarlijks verbruik gedurende het voorgaande kalenderjaar van minder dan 10 GWh 
(hierna: “niet-beschermde klanten van type 2”) beschikken de DNB’s over het 
algemeen niet over een flowbefore emergency, noch over een flowbefore reduction. De DNB’s 
zullen daarom een relatieve vermindering meedelen op basis van een schatting van 
het actuele verbruik van de afnemer, en dit telkens wanneer er na evaluatie een 
bijkomende vermindering noodzakelijk is. Deze instructie wordt gecommuniceerd 
in parallel met het proces zoals hieronder beschreven. 

1. De TNB bepaalt, in opdracht van de Minister van Energie en na overleg met de 
GRDs, enerzijds het (de) geografische gebied(en) dat (die) wordt (worden) 
bevoorraad door het aardgastransport- of aardgasdistributienet waarop het 
afschakelplan betrekking heeft; dit kan zowel het gehele Belgische grondgebied 
zijn, als een beperkter deel van het territorium. Anderzijds bepaalt de TNB een 
verzoek tot vermindering van de afname die overeenstemt met de vastgestelde 
behoefte aan transportcapaciteit of de behoefte aan een bepaald aardgasvolume 
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(Flowrequested reduction). De transmissienetbeheerder brengt de bevoegde instantie 
hiervan op de hoogte. 

2. De maximumwaarde van de afname voor elke betrokken niet-beschermde 
afnemer type 1, wordt bepaald op basis van de Flowbefore reduction en de som van de 
vermindering op niveau 1, 2 en 3 (zie verder). Op basis van de Flowbefore reduction 

wordt per betrokken niet-beschermde afnemer type 1 nagegaan of een niveau 1-, 
niveau 2-, dan wel een niveau 3-reductie moet worden toegepast: 

Niveau 1: Dit niveau is van toepassing op alle relevante onbeschermde gebruikers 
type 1, waarvoor de Flowbefore reduction > Flowbefore emergency. Het totale debiet dat in 
niveau 1 door het afschakelplan beschikbaar wordt gemaakt, is de som van de 
beschikbare debieten Niv1 per betrokken industriële afnemer: Σ Beschikbaar debiet 
Niv1 = Σ (Flowbefore reduction – Flowbefore emergency). 

Niveau 2: Dit niveau is van toepassing wanneer de totale beschikbare FlowNiv1 niet 
voldoende is om het tekort aan aardgas of transportcapaciteit op te lossen en is 
van toepassing op alle relevante niet-beschermde klanten type 1 waarvoor reeds 
een niveau 1 is toegewezen en op niet beschermde klanten type 1 waarvoor de 
Flowbefore reduction ≤ Flowbefore emergency. Het totale debiet dat beschikbaar wordt 
gesteld door het afschakelplan op niveau 2 is de som van het beschikbare debiet 
Niv2 per betrokken industriële afnemer: Σ Beschikbaar debiet Niv2 = Σ (MIN(Flowbefore 

reduction; Flowbefore emergency) - FlowMin). 

Niveau 3: Dit niveau is van toepassing wanneer het totale beschikbare Flowniv 2 niet 
voldoende is om het tekort aan aardgas of transportcapaciteit op te lossen en is 
van toepassing op alle relevante niet-beschermde klanten type 1. In dit stadium 
overschrijdt de reductie de Flowmin totdat de Flowrequested reduction is bereikt of alle 
onbeschermde klanten type 1 een afname van 0 kWh/uur hebben. 

De bepaling van het maximale volume aardgas dat beschikbaar wordt door de 
toepassing van het afschakelplan wordt dan als volgt bepaald: 

Indien voor alle betrokken niet beschermde afnemers type 1 Σ (Beschikbaar debiet 
Niv1 + Beschikbaar debiet Niv2 ) < Flowrequested reduction, dan zullen voor de betrokken 
niet-beschermde afnemers de opgelegde vermindering(en) hun Flowmin 

overschrijden en dit tot Flowrequested reduction is bereikt of alle niet-beschermde 
afnemers op een verbruik van 0 kWh/uur zijn beland. 

Indien voor alle betrokken niet beschermde afnemers type 1 Σ (Flowavailable Niv1 + 
Flowavailable Niv2 ) > Flowrequested reduction, dan wordt in eerste instantie een pro-rata 
toewijzing berekend over alle niet-beschermde afnemers waarvoor Flowavailable Niv1 

> 0. 

De berekende reducties (niveau 1 + 2 + 3) per betrokken niet-beschermde afnemer 
type 1 worden toegepast op de Flowbefore reduction en resulteren in een maximaal 
toegestaan debiet per uur. 

De TNB evalueert voortdurend hoe de situatie evolueert en houdt de bevoegde 
instantie op de hoogte; op verzoek van de federale Minister van Energie voert hij 
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de nodige aanpassingen door, met name aan de Flowrequested reduction en brengt hij de 
bevoegde instantie hiervan op de hoogte. 

Bij de actualisatie van de berekeningen, met name van de berekening van de 
nieuwe parameter (Flowavailable), wordt rekening gehouden met de niet- 
beschermde afnemers die hun afname hebben verminderd of feitelijk zijn gestopt 
met de afname van aardgas. 

De DNB en/of de TNB brengen elke niet-beschermde afnemer type 1, en de shipper 
die verantwoordelijk is voor het afnamepunt in kwestie, in kennis van de 
maximumwaarde van de toegestane afname op dag D. De bevoegde instantie kan 
binnen dit kader, alle noodzakelijke informatie inwinnen en instructies geven aan 
de TNB (en de DNB’s via de TNB). Met deze kennisgeving wordt de niet- 
beschermde afnemer type 1, verwittigd dat tenzij de afname binnen 240 minuten 
na ontvangst van de kennisgeving wordt teruggebracht en gestabiliseerd tot de 
genoemde maximumwaarde, de verdere afname kan worden onderbroken. Deze 
kennisgeving kan op om het even welke wijze geschieden. De TNB en/of de DNB 
bewaren een bewijs van deze kennisgeving en stellen dit ter beschikking van de 
bevoegde instantie. 

Indien de maximale afname niet binnen 240 minuten na ontvangst van de 
betrokken kennisgeving door de niet-beschermde klant type 1, wordt verlaagd, 
geeft de bevoegde instantie op schriftelijke instructie van de federale Minister van 
Energie de TNB en/of de DNB (via de TNB) de opdracht (via e-mail of een andere 
schriftelijke vorm) om de aansluiting op het aardgastransport- of 
aardgasdistributienet van de klant af te sluiten, waarbij deze gebruik maakt van alle 
redelijke middelen waarover hij beschikt, zodat de gastoevoer naar het genoemde 
afnamepunt zo snel mogelijk kan worden afgesneden. 

Het proces is iteratief. De TNB en de DNB’s beoordelen voortdurend de evolutie 
van de situatie, houden de bevoegde instantie op de hoogte en gaan op instructie 
van de federale Minister van Energie over tot de nodige aanpassingen, met name 
van de parameter Flowrequested reduction en brengen de bevoegde instantie hiervan op 
de hoogte. Voor de actualisering van de Flowavailable moet met name rekening 
worden gehouden met niet-beschermde afnemers type 1 die hun afname hebben 
verminderd of volledig hebben stopgezet. 
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Belangrijkste 
betrokken actoren 

• TNB 
• DNB 
• Netgebruikers 
• Eindgebruikers (niet-beschermde afnemers) 
• Bevoegde instantie 
• TNB voor elektriciteit 

Beoordeling van de 
behoefte 

Deze maatregel zal uitgevoerd worden om de gasvoorziening van de beschermde 
klanten veilig te stellen. 

Te volgen procedures De bevoegde instantie deelt (na de informatie van de TNB Elektriciteit te hebben 
ontvangen) aan de TNB Gas de nodige informatie met betrekking tot prioritaire 
gebruikers mee (art. 13, lid 1, alinea 2, verordening (EU) 2017/1938). 
De TNB beperkt de genomineerde hoeveelheden van de betrokken netgebruikers 
tot de betrokken eindgebruikers. 

Verwachte bijdrage Omvang van het effect : 
H-gas: de vraag naar gas van niet-beschermde afnemers kan aanzienlijk zijn, maar 
is beperkt in verhouding tot de gecombineerde capaciteit die op de verschillende 
interconnectiepunten beschikbaar is. 
L gas: afhankelijk van het seizoen is de gasvraag van onbeschermde afnemers 
beperkt tot zeer beperkt in vergelijking met de gasvraag van beschermde afnemers. 
Daarom zal het effect van deze maatregel op het L-netwerk beperkt zijn.  
Zekerheid van effect : 
Indien de eindgebruiker niet reageert op het verzoek om zijn afname te beperken, 
heeft de TNB het recht om de vereiste hoeveelheid die onder deze 
noodomstandigheden nodig is, fysiek te verminderen. 

Andere effecten De gedwongen vermindering of onderbreking van de aardgaslevering aan een 
niet-beschermde afnemer (type 1) kan leiden tot het stilvallen van zijn 
bedrijfsprocessen, hetgeen aanzienlijke economische verliezen tot gevolg heeft. 
Negatieve effecten op de elektriciteitssector worden zo lang mogelijk vermeden 
door te zorgen voor de continuïteit van de voorziening van gasgestookte 
elektriciteitscentrales die nodig zijn om een stroomstoring in het elektriciteitsnet 
te voorkomen of om het net na een black-out weer in normale toestand te 
brengen (met inbegrip van black start centrales). 

Voldoet de maatregel 
aan de voorwaarden 
van artikel 11, lid 6? 

Deze maatregel heeft geen gevolgen voor de levering van gas in een andere 
lidstaat of voor de grensoverschrijdende toegang tot infrastructuur. 

Informatiestromen De TNB voor elektriciteit stelt de TNB voor gas en de bevoegde instantie in kennis 
van de lijst van gasgestookte elektriciteitscentrales die noodzakelijk worden 
geacht, rekening houdend met de toestand van het elektriciteitssysteem. 
Netwerkgebruikers en eindgebruikers worden door de TNB en/of DNB op de 
hoogte gebracht volgens de in de aansluitingsovereenkomst en het 
toegangsreglement beschreven operationele procedures. 
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Maatregel III-7 Gedwongen onttrekking van gas in opslag 

Beschrijving Om de gasvoorziening van beschermde klanten veilig te stellen, heeft de TNB het 
recht om de opslagcapaciteiten en het gas in opslag te gebruiken waarop 
opslaggebruikers hebben ingeschreven en, indien nodig, deze hoeveelheden over te 
brengen van het H-net naar het L-net met behulp van kwaliteitsconversie-installaties. 

Belangrijkste 
betrokken actoren 

• TNB 
• ONB 
• Opslaggebruikers 
• Bevoegde instantie 

Beoordeling van 
de behoefte 

Deze maatregel wordt alleen overwogen wanneer alle voorgaande maatregelen (al 
dan niet op de markt gebaseerd) onvoldoende effect hebben gehad om de 
gasvoorziening van beschermde afnemers veilig te stellen. 

Te volgen 
procedures 

De bevoegde autoriteit moet het in de Verordening inzake bevoorradingszekerheid 
(SoS) vastgestelde noodniveau bevestigen. 
De TNB geeft de nodige instructies aan de opslagbeheerder. 

Verwachte 
bijdrage 

Omvang van het effect : 
Het positieve effect (in omvang en duur) van deze maatregel zal afhangen van de 
hoeveelheid gas in opslag. 
Zekerheid van effect : 
In geval van een noodsituatie (SoS) bij de bevoorradingszekerheid zijn de 
opslaggebruikers verplicht de instructies van de opslagbeheerder op te volgen. 

Andere effecten Financieel: de opslagbeheerder betaalt de getroffen opslaggebruikers een bedrag 
terug dat overeenstemt met de capaciteitskosten die zij hebben betaald voor het deel 
van de vaste terugtrekkingscapaciteit dat tijdens de periode van deze van een 
dergelijke noodsituatie inzake de bevoorradingszekerheid werd gebruikt. 
Gas in opslag: de opslagbeheerder zal, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, de 
gebruikte hoeveelheid gas in natura of in contanten teruggeven. 

Voldoet de 
maatregel aan de 
voorwaarden van 
artikel 11, lid 6? 

De toepassing van deze maatregel kan ertoe leiden dat de opslagdiensten tijdens de 
periode van de noodsituatie worden verminderd, onderbroken of gedwongen 
stopgezet. 
Deze maatregel heeft geen gevolgen voor de levering van gas in een andere lidstaat of 
voor de grensoverschrijdende toegang tot infrastructuur. 

Informatiestromen Opslaggebruikers worden door de opslagbeheerder op de hoogte gebracht volgens de 
operationele procedures beschreven in het toegangsreglement voor opslag en de 
standaardovereenkomst voor opslag. 
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Maatregel III-8 Oproepen tot onderlinge solidariteit tussen de EU-lidstaten 

Beschrijving van de 
maatregel 

De federale Minister van Energie neemt contact op met de Europese Commissie en 
de bevoegde instanties van de EU-lidstaten waarmee het Belgische 
gastransportnet rechtstreeks verbonden is (momenteel: Nederland, Duitsland, 
Frankrijk en Luxemburg) om hen te verzoeken gas te leveren aan België voor 
afnemers die beschermd zijn door het solidariteitsbeginsel. Hiertoe  kunnen deze 
lidstaten op grond van artikel 13 van Verordening (EU) 2017/1938 worden verplicht 
de levering van gas aan hun eigen binnenlandse niet-beschermde afnemers, te 
beperken. 

Belangrijkste 
betrokken actoren 

• Federale Minister van Energie, bijgestaan door de bevoegde instantie 
• TNB 
• NRI 
• Aangrenzende TNB’s 
• Europese Commissie 
• Lidstaten van de Europese Unie 

Te volgen procedures De federale Minister van Energie zal contact opnemen met de Europese Commissie 
en de bevoegde instanties van de aangrenzende lidstaten met een verzoek om 
solidariteit. De bevoegde instantie, bijgestaan door de TNB en de NRI, zal de 
ontvangen solidariteitsvoorstellen analyseren. Op basis van deze analyse zal de 
uiteindelijke beslissing om een solidariteitsaanbod al dan niet te aanvaarden, 
worden genomen door de federale Minister van Energie. 

Verwachte bijdrage Gezien het dwingende en afdwingbare karakter van de solidariteitsbepalingen in 
de Verordening inzake bevoorradingszekerheid kan deze maatregel een aanzienlijk 
effect hebben, op voorwaarde dat het gasincident nog niet heeft geleid tot een 
gasbevoorradingscrisis op regionaal niveau. 

Andere effecten Niet van toepassing 

Voldoet de maatregel 
aan de voorwaarden 
van artikel 11, lid 6? 

Deze maatregel is in overeenstemming met de solidariteitsbeginselen van de 
Verordening inzake bevoorradingszekerheid, die ervoor moeten zorgen dat de 
gevolgen voor de continuïteit van de gasbevoorrading in andere lidstaten tot een 
minimum beperkt blijven. 

Informatiestromen Deze maatregel gebeurt op basis van informatie over de datum en het tijdstip van 
het begin van de ongewenste gebeurtenis, de beschrijving, de oorzaak, de context 
en de gevolgen van de ongewenste gebeurtenis, de betrokken teams en partijen, 
de genomen beslissingen, de maatregelen en aanbevelingen, en de prognoses. 
Deze gegevens worden aan de TNB verstrekt door de DNB’s, de aangrenzende 
TNB’s en de netgebruikers. Deze informatie wordt doorgegeven aan de bevoegde 
instantie. In zijn rol van informatiecoördinator verzamelt het NCCN informatie van 
de TNB en de bevoegde instantie en verwerkt ze die om tot een departementaal 
totaalbeeld van de situatie. Enerzijds ondersteunt dit totaalbeeld de 
departementale besluitvorming en anderzijds dient het als input voor 
interdepartementale besluitvorming bij het crisisbeheer. 
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Maatregel III-9 Administratieve afschakeling van beschermde klanten (= door solidariteit 
beschermde klanten) 

Beschrijving van de 
maatregel 

Beschermde afnemers (= door solidariteit beschermde afnemers) zullen een bevel 
krijgen om geen of minder gas te verbruiken (administratieve ontkoppeling). 
Een prioriteitsvolgorde voor het afsluiten van beschermde afnemers 
(=solidariteitsbeschermde afnemers), of criteria voor het vaststellen van een 
dergelijke volgorde, moeten nog worden ontwikkeld. 

Belangrijkste 
betrokken actoren 

• Federale Minister van Energie, bijgestaan door de bevoegde instantie 
• DNB’s 
• Beschermde afnerms (= door solidariteit beschermde afnemers) 

Procedure De beslissing  over deze maatregel wordt genomen door de federale Minister van 
Energie, bijgestaan door de bevoegde instantie. 
De mededeling en de follow-up van de administratieve verbodsbepaling zal worden 
beheerd door de bevoegde instantie in samenwerking met de DNB's. 

Verwachte bijdrage Het verwachte effect op de vraag is onzeker. De vraag naar gas kan relatief hoog 
zijn, wat zeker het geval is wanneer kleinverbruikers op een koude winterdag gas 
vragen voor verwarming. 
Aangezien in dergelijke omstandigheden de gevolgen van een afsluiting van het 
gasverbruik echter aanzienlijk (en mogelijk levensbedreigend) kunnen zijn, is het 
echter onzeker in welke mate kleine verbruikers zullen reageren op een instructie 
om geen of minder gas te gebruiken. 

Andere effecten Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de inperking van de levering aan 
beschermde afnemers (= door solidariteit beschermde afnemers) een impact 
hebben op de veiligheid van de Belgische bevolking. 

Voldoet de maatregel 
aan de voorwaarden 
van artikel 11, lid 6? 

Deze laatste toevluchtsmaatregel zal pas worden toegepast als alle mogelijkheden 
van solidariteitsverzoeken aan naburige lidstaten zijn uitgeput. Deze maatregel 
heeft derhalve geen nieuwe negatieve gevolgen voor de voorzieningszekerheid in 
andere lidstaten. 

Informatiestromen Deze maatregel gebeurt op basis van informatie over de datum en het tijdstip van 
het begin van de ongewenste gebeurtenis, de beschrijving, de oorzaak, de context 
en de gevolgen van de ongewenste gebeurtenis, de betrokken teams en partijen, 
de genomen beslissingen, de maatregelen en aanbevelingen, en de prognoses. 
Deze gegevens worden aan de TNB verstrekt door de DNB’s, de aangrenzende 
TNB’s en de netgebruikers. Deze informatie wordt doorgegeven aan de bevoegde 
instantie. In zijn rol van informatiecoördinator verzamelt het NCCN informatie van 
de TNB en de bevoegde instantie en verwerkt ze die om tot een departementaal 
totaalbeeld van de situatie. Enerzijds ondersteunt dit totaalbeeld de 
departementale besluitvorming en anderzijds dient het als input voor 
interdepartementale besluitvorming bij het crisisbeheer. 
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Maatregel III-10 Technische afsluiting van een deel van het hoofdgasnet, met inbegrip van de 
uitvoer. 

Beschrijving van de 
maatregel en de 
actoren 

In geval van een ernstige verstoring van de gasbevoorrading zal het nodig zijn om, 
in aansluiting op bovengenoemde maatregelen, de gaslevering aan bepaalde delen 
van het hoofdgasnet en aan het buurlanden stop te zetten, ook al heeft dit 
gevolgen voor alle afnemers, zowel beschermde als niet-beschermde. 
Gezien het grote aantal kleine aansluitingen is de technische ontkoppeling van 
door solidariteit beschermde afnemers alleen een optie als hele gebieden 
technisch kunnen worden ontkoppeld. 
De mogelijkheden om een deel van het hoofdgassysteem af te sluiten zijn het 
sluiten van afsluitkleppen in de doorgaande pijpleidingen of het sluiten ervan op 
het niveau van meet- en drukregelinstallaties of gasdistributiestations. De keuze 
van het af te koppelen deel van het hoofdgasnet, hangt af van de mogelijke 
effecten op de nationale veiligheid. Het doorslaggevende criterium is dus de 
relatieve hoeveelheid gas die door kritieke infrastructuur van categorie A wordt 
verbruikt. Een deel van het hoofdgasnet met een relatief grote toevoer van gas 
naar de kritieke infrastructuur wordt daarom later losgekoppeld dan andere delen. 
Deze regiokeuze spreidt het effect van de ontkoppeling evenredig over België. De 
stopzetting van de export is ook een mogelijkheid wanneer delen van het 
hoofdgasnet worden geselecteerd die moeten worden losgekoppeld. 

Belangrijkste 
betrokken actoren 

• Federale Minister van Energie, bijgestaan door de bevoegde instantie 
• DNB’s 
• Afnemers die aangesloten zijn op de delen van het netwerk die getroffen zijn 

door de afsluiting 
• TNB 
• Aangrenzende TNB’s 

Beoordeling van de 
behoefte 

Deze maatregel wordt alleen overwogen wanneer alle voorgaande maatregelen 
(marktgebaseerde en niet-marktgebaseerde) onvoldoende effect hebben gehad 
op de gasbevoorradingssituatie. Dit betekent dat  de crisis van dien aard is dat deze 
maatregel moet worden ingevoerd. 
Een dergelijke maatregel is bijvoorbeeld verstandig om de druk in het nationale 
gasnet op peil te houden - een voorwaarde voor het tijdig hervatten van de 
gasvoorziening - tijdens een groot gastekort. 

Uitvoeringsprocedure Uitvoering 
De TNB is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregel namens de 
federale Minister van Energie. Dit omvat zowel de technische ontkoppeling van het 
gascompressiestation als de manuele technische afsluiting van specifieke 
afnemers, overdrachtspunten naar de distributienetten, aangrenzende TSB's, 
pijpleidingsecties of delen van het vervoersnet. 
De technische ontkoppeling wordt door de TNB uitgevoerd op het niveau van de 
meet- en drukregelinstallaties of de gasdistributiestations. 
Besluit 
Het besluit over deze maatregel wordt genomen door de federale Minister van 
Energie, bijgestaan door de bevoegde instantie. 

Verwachte bijdrage Omvang van het effect 
De mate van gasreductie hangt af van het gebied dat wordt losgekoppeld. 
Zekerheid van effect 
Als gevolg van de technische ontkoppeling zijn de daaropvolgende effecten 
gegarandeerd. 
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Andere effecten Een dergelijk gastekort zal zeer ontwrichtende gevolgen hebben voor de 
samenleving. Door het gastekort zullen bedrijven hun deuren moeten sluiten, wat 
tot economische verliezen zal leiden, en zullen kleine verbruikers verstoken blijven 
van gas, wat risico's inhoudt voor de volksgezondheid en de veiligheid. 
Een ander mogelijk gevolg is de verplaatsing van de vraag naar gas na een 
evacuatie, aangezien mensen naar een andere plaats zullen worden overgebracht. 
Deze effecten zijn momenteel niet gekwantificeerd. 

Link naar artikel 11, lid 
6, van Verordening 
(EU) 2017/1938 

De interne markt, de levering van gas aan een andere lidstaat en de 
grensoverschrijdende toegang tot infrastructuur worden niet onnodig beperkt, 
aangezien alle andere maatregelen reeds vóór de uitvoering van deze maatregel 
waren gepland. 

Informatiestromen Deze maatregel gebeurt op basis van informatie over de datum en het tijdstip van 
het begin van de ongewenste gebeurtenis, de beschrijving, de oorzaak, de context 
en de gevolgen van de ongewenste gebeurtenis, de betrokken teams en partijen, 
de genomen beslissingen, de maatregelen en aanbevelingen, en de prognoses. 
Deze gegevens worden aan de TNB verstrekt door de DNB’s, de aangrenzende 
TNB’s en de netgebruikers. Deze informatie wordt doorgegeven aan de bevoegde 
instantie. In zijn rol van informatiecoördinator verzamelt het NCCN informatie van 
de TNB en de bevoegde instantie en verwerkt ze die om tot een departementaal 
totaalbeeld van de situatie. Enerzijds ondersteunt dit totaalbeeld de 
departementale besluitvorming en anderzijds dient het als input voor 
interdepartementale besluitvorming bij het crisisbeheer. 
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