
 

Vragen over het investeringsplan voor gas van de distributienetbeheerder SIBELGA 
voor de periode 2020-2024 

1 Bevoorradingszekerheid en -capaciteit 

In haar ontwerpinvesteringsplan presenteert SIBELGA de belasting van het net tijdens het gasjaar 2016/2017 
(zie punt 4.3.1) en de evolutie van de capaciteitsbehoeften van de injectiepunten van haar net (zie punt 5.2). 
BRUGEL meent dat het, gezien de geraamde evolutie van de belasting en de verwachte ingebruikname van 
het nieuwe injectiestation in Overijse, niet nodig is aanzienlijke nieuwe investeringen te voorzien.  

Hebt u opmerkingen over de evolutie van de capaciteitsbehoeften?  

2 Kwaliteit van de bevoorrading 

SIBELGA presenteert in hoofdstuk 4 een analyse van de kwaliteit van haar netwerk. De indexen van de 
bevoorradingskwaliteit voor 2018 (zie de punten 4.4.3 en 4.4.4) en de evolutie van de betrouwbaarheid van 
de belangrijkste activa (zie de punten 4.4.5, 4.5 en 4.6.3) van het gasnet worden voorgesteld.  

BRUGEL analyseert de evolutie van de indexen van de kwaliteit van de bevoorrading van de gebruikers van 
het gasnet in het kader van haar jaarlijkse adviezen over de kwaliteit van de dienstverlening door de 
distributienetbeheerder SIBELGA. Advies 268 behandelt trouwens de evolutie van de 
bevoorradingskwaliteit over de afgelopen tien jaar.   

Hebt u opmerkingen over de indexen van de bevoorradingskwaliteit en de betrouwbaarheid van de 
installaties van het gasnet in het investeringsplan van SIBELGA?  

Meent u, rekening houdend met de voorgestelde resultaten, dat het investeringsplan van SIBELGA het 
mogelijk maakt om de kwaliteit van de bevoorrading van de gebruikers van het gasdistributienet te 
waarborgen? 

3 Conversie van arm gas naar rijk gas 

Hebt u opmerkingen over de voorbereidende investeringen die SIBELGA voornemens is te doen in het 
kader van het project voor de overgang van L-gas naar H-gas, zoals beschreven in punt 5.4.3.3 en Bijlage 2 
van het investeringsplan? 

 
4 Veiligheid van het net 

Hebt u opmerkingen over de aanpak van SIBELGA met betrekking tot haar risicobeheer voor de installaties 
van haar gasnet en haar ‘Gasveiligheidsplan’ (zie punt 6.1.3 van het investeringsplan)? 
 

5 Slimme meters 

Hebt u opmerkingen over de door SIBELGA voorgestelde aanpak voor de installatie van slimme gasmeters 
(zie punt 5.5.2)?  

Hebt u meer bepaald opmerkingen over het standpunt van SIBELGA om af te zien van de installatie van 500 
slimme gasmeters in het kader van het pilootproject, dat ook voorziet in de installatie van 5.000 slimme 
elektriciteitsmeters in 2019 (de beschrijving van dit pilootproject is opgenomen in het addendum bij het 
investeringsplan voor de periode 2019-2023, als bijlage bij Advies 280 van BRUGEL)? 

 



6 Milieubeleid 

In haar investeringsplan presenteert SIBELGA haar milieubeleid (zie punt 6.2.1 en Bijlage 3).  

In hoofdstuk 7 (punten 7.4 en 7.5) specificeert SIBELGA welke milieueffecten in aanmerking worden 
genomen in het kader van de geplande investeringen.  

Hebt u opmerkingen over het door SIBELGA voorgestelde milieubeleid? 

 
7 Volledigheid van het investeringsplan 

Vindt u dat er belangrijke elementen ontbreken die moeten worden opgenomen in het door SIBELGA 
voorgestelde ontwerpinvesteringsplan voor gas? 

Vindt u dat thema's in verband met ‘innovatieve’ projecten moeten worden voorgesteld in het 
ontwerpinvesteringsplan voor gas van SIBELGA?  

Voorbeelden:  

- Impact van de ontwikkeling van voertuigen op gecomprimeerd aardgas (CNG) op het net  
- Capaciteit voor de integratie van installaties voor de injectie van biomethaan in het gasnet 

Meent u dat het investeringsplan dat ter raadpleging wordt voorgelegd informatie moet bevatten over de 
totale kosten van de voorgestelde investeringen, hoewel de aspecten inzake de kostenbeheersing worden 
geanalyseerd via de goedkeuring van de tarieven en de jaarlijkse controles die worden uitgevoerd? 

 
8 Open vraag 

Hebt u andere (vrije) opmerkingen over het ontwerpinvesteringsplan voor gas van SIBELGA voor de 
periode 2020-2024? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


