
 

 

Rapporten investeringsplannen 
 

Rapport investeringsplannen aardgas    

In het rapport over de investeringsplannen 2014-2016 gaan we onder andere in op de evolutie van de 

aansluitbaarheidsgraad voor aardgas. 

 Het Energiedecreet legt aan de netbeheerders concrete streefcijfers op voor 2015 en 2020 

wat betreft het percentage woningen dat moet kunnen aansluiten op een gasleiding in de 

straat. 

 We verwachten dat de netbeheerders de doelstellingen van 95% aansluitbaarheidsgraad 

(tegen 2015 voor woongebied exclusief landelijk karakter en tegen 2020 voor woongebied ) 

zullen halen. 

 Voor de doelstelling van 99% tegen 2020 voor woongebied exclusief landelijk karakter zitten 

een aantal netbeheerders niet op schema. De VREG zal hierover nog overleg plannen. 

Het document bevat ook cijfermateriaal over de groei van de aardgasdistributienetten en de 

aansluitingen. 

 De volgende jaren wordt er opnieuw een kleine vertraging ingebouwd in de uitbreiding van de 

netten. 

 De netbeheerders verwachten dat het aantal klanten zal blijven groeien. 

 Op die manier zou in de volgende jaren, na een periode van sterke uitbreiding van het 

distributienet onder impuls van de aansluitbaarheidsgraden, een inhaalbeweging worden 

verdergezet wat betreft de aansluitingsgraad. 

Rapport investeringsplannen elektriciteit 

Het Energiedecreet legt de netbeheerders de taak op om voldoende capaciteit aan te houden om de 

elektriciteitsbehoefte te dekken van de afnemers die aangesloten zijn op zijn net en het vervoer van 

elektriciteit naar distributienetten mogelijk te maken. 

Het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit en het Technisch Reglement Plaatselijk Vervoer  

leggen de netbeheerder de verplichting op om jaarlijks een investeringsplan op te stellen voor de 

volgende drie jaar. Wij hebben als taak te onderzoeken of de investeringen voldoen aan de Vlaamse 

decretale en reglementaire bepalingen. Indien nodig kunnen we de netbeheerders verplichten hun 

plannen aan te passen. 



 

Technisch-economische analyses die Eandis samen met Elia al eerder uitvoerde bevestigden de 

relevantie van een spanningsniveau van 36 kV om de aansluiting van clusters van decentrale 

productie te ontvangen. In de loop van 2012 heeft Eandis daarom een uitbreiding van erkenning tot 

het beheer van het elektriciteitsdistributienet met een spanning tot en met 36 kilovolt aangevraagd bij 

de VREG. Onze aanwijzingsbeslissing van 5 september 2002 werd voor Gaselwest, Intergem, Imewo, 

Iveka, Sibelgas en Iverlek aangepast bij een beslissing van 5 juli 2013. Het is nog even wachten op de 

CREG die de tarieven hiervoor moet goedkeuren. Onder voorbehoud van die goedkeuring werden de 

knelpunten voor de aansluiting van decentrale productie door Eandis en Elia herbekeken en de 

investeringsplannen aangepast. 

Door de groeiende impact van decentrale productie op de dimensionering van de netten is naast de 

traditionele criteria als verbruikstrends, kwaliteit van dienstverlening en klachten ook nood aan 

bijkomende criteria gerelateerd aan de opkomst van decentrale productie. We consulteerden recent 

een aantal bijkomende criteria om de capaciteit van elektriciteitsdistributienetten en het plaatselijk 

vervoernet te beoordelen die nodig is voor aansluiting van decentrale productie uit hernieuwbare 

energiebronnen of kwalitatieve warmte-krachtkoppeling. Op korte termijn zal dit leiden tot een 

aanpassing van het rapporteringsmodel voor de rapportering 2014. Hierbij aansluitend willen we ook 

een verplichting voor de netbeheerders opnemen in de Technisch Reglement Distributie Elektriciteit 

om de investeringsplannen te publiceren naar voorbeeld van de investeringsplannen van de beheerder 

van het plaatselijk vervoernet. 

We zijn dit jaar ook gestart met een controle bij de netbeheerders van de gerapporteerde cijfers en 

het onderliggende investeringsbeleid. Deze actie geeft ons beter inzicht in de manier waarop de 

netinvesteringen tot stand komen en in de verschillende studies die de netbeheerders uitvoeren naar 

de impact van nieuwe ontwikkelingen op het vlak van verbruik en decentrale productie. Daarnaast 

bracht de controle ook betere inzichten in de analyse van knelpunten en de IT tools die de 

netbeheerders hiervoor ter beschikken hebben. Samen met de bijkomende criteria en de publicatie 

moet deze vorm geven aan een nieuwe aanpak voor een transparantere beoordeling van de 

investeringsplannen. 

Net zoals vorig jaar publiceren we een samenvatting van het onderzoek in de vorm van een rapport. 

In dit rapport gaan we o.a. in op de knelpunten met extra aandacht voor de aansluitbaarheid van 

decentrale productie. De knelpunten geven de toestand weer op het moment dat de plannen werden 

ingediend in 2013. Voor alle knelpunten hebben de distributienetbeheerders in overleg met Elia een 

oplossing uitgewerkt. We besluiten dat de investeringsplannen van de netbeheerders voor de periode 

2014-2016 goedgekeurd worden. 

 


