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1. Voorafgaande uiteenzetting  

Op 14 januari 2011 bezorgde de Minister van Energie het ‘ontwerp van prospectieve studie over de  

aardgasbevoorradingszekerheid tot 2020’ aan BRUGEL en vroeg de Minister ook aan BRUGEL om haar advies 

over dat ontwerp. 

Met dit advies wordt ingegaan op dat verzoek. 

Er werd ook aan andere Brusselse instanties om advies gevraagd over dat ontwerp. 

 

2. Context en draagwijdte van het advies 

De prospectieve studie over de aardgasbevoorradingszekerheid tot 2020 (PSG) beantwoordt aan een verplichting die 

is opgelegd aan de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, in 

samenwerking met het Federaal Planbureau. 

Het gaat om een bijzonder gedetailleerde studie, die de bevoegdheden van BRUGEL ruim overstijgt.  

 

3. Algemene opmerkingen 

De PSG hanteert een hoofdzakelijk vervoersgerichte benadering van aardgas die de bevoegdheden van 

BRUGEL ruim overstijgt.  

Hoofdstuk 4 betreffende de verwachtingen van de vraag naar aardgas tegen 2020, is gebaseerd op hypothesen, 

scenario’s en analysemodellen die niet binnen een dergelijk korte termijn kritisch te bestuderen en te verifiëren 

zijn door BRUGEL.  

De PSG is bijzonder interessant op verscheidene niveaus. Aangezien het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

bevoorraad wordt met arm gas, spreekt het vanzelf dat BRUGEL zich vooral buigt over de informatie over dat 

type van gas. Men moet jammer genoeg vaststellen dat de lezer in deze studie vaak naar de werkgroep L-gas 

wordt verwezen. Die werkgroep heeft in 2010 meermaals vergaderd, doch informeel, aangezien de oprichting 

ervan nog niet officieel geregeld werd door wettelijke bepalingen. Die groep kan in de huidige stand van zaken 

dus geen bindende beslissingen nemen, noch wat de planning betreft, noch op operationeel vlak. A fortiori 

kunnen de potentiële leden van de werkgroep er niet op officiële wijze en in het kader van een mandaat dat 

hun via stemrecht werd verleend, er op officiële wijze toe bijdragen. Het zou nuttig zijn die werkgroep officieel 

op te richten. 

Het lijkt er overigens op dat Fluxys reeds investeringen heeft gepland om tegen einde 2013 3.500 L-gas-klanten 

om te schakelen in de provincies Limburg en Antwerpen. Indien deze informatie juist is, zou het interessant zijn 

dat zij zou worden opgenomen in dit ontwerp van prospectieve studie. 
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