
Niet-vertrouwelijk 
 

 

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 
Nijverheidsstraat 26-38 
1040 Brussel 
Tel.: +32 2 289 76 11 
Fax: +32 2 289 76 09 

 
 

COMMISSIE VOOR DE REGULERING  

VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS 
 
 

ADVIES 

(A)160707-CDC-1545 
 
 

betreffende een 
 
 

“ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk 

besluit van 11 maart 1966 tot verklaring van openbaar nut 
voor het oprichten van gasvervoerinstallaties, van het 
koninklijk besluit van 11 maart 1966 betreffende de te 
nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de 
exploitatie van installaties voor gasvervoer door middel van 
leidingen en van het koninklijk besluit van 14 mei 2002 
betreffende de vervoersvergunning voor gasachtige 
producten en andere door middel van leidingen, tot bepaling 
van de inwerkingtreding van diverse bepalingen van de wet 
van 8 mei 2014 houdende diverse bepalingen inzake 
energie en ter omschrijving van de nadere regels van het 
vermoeden van openbaar nut, bedoeld in artikel 8/7 van de 
wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 
gasachtige producten en andere door middel van leidingen" 
 
 

uitgebracht in toepassing van artikel 4 van de wet van 12 
april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten 
en andere door middel van leidingen 
 
 
 

7 juli 2016 



Niet-vertrouwelijk  2/10 

INHOUDSTAFEL 

I. WETTELIJK KADER .................................................................................................... 4 

II. ANALYSE .................................................................................................................... 5 

II.1. Preambule ............................................................................................................. 5 

II.2. Artikel 6 ................................................................................................................. 6 

II.3. Artikel 7 ................................................................................................................. 6 

II.4. Artikel 8 ................................................................................................................. 7 

II.5. Artikel 9 ................................................................................................................. 7 

II.6. Artikel 10 ............................................................................................................... 7 

II.7. Artikel 13 ............................................................................................................... 8 

II.8. Artikel 14 ............................................................................................................... 8 

II.9. Andere overwegingen ............................................................................................ 8 

III. CONCLUSIE ................................................................................................................ 9 

BIJLAGE ..............................................................................................................................10 



Niet-vertrouwelijk  3/10 

INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

formuleert hierbij en op verzoek van de minister van Energie, Milieu en Duurzame Ontwikkeling 

(hierna: "de minister") een advies inzake een ontwerp van koninklijk besluit met als titel 

"Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1966 tot 

verklaring van openbaar nut voor het oprichten van gasvervoerinstallaties, van het koninklijk 

besluit van 11 maart 1966 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting 

en bij de exploitatie van installaties voor gasvervoer door middel van leidingen en van het 

koninklijk besluit van 14 mei 2002 betreffende de vervoersvergunning voor gasachtige 

producten en andere door middel van leidingen, tot bepaling van de inwerkingtreding van 

diverse bepalingen van de wet van 8 mei 2014 houdende diverse bepalingen inzake energie 

en ter omschrijving van de nadere regels van het vermoeden van openbaar nut, bedoeld in 

artikel 8/7 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en 

andere door middel van leidingen" (hierna: het "koninklijk besluit"). 

Het verzoek werd geformuleerd in een schrijven van de minister d.d. 25 mei 2016, dat bij de 

CREG op 9 juni 2016 toekwam. 

Het verzoek om advies verwijst naar artikel 4, 5°, van de wet van 12 april 1965 betreffende het 

vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (hierna: de "gaswet") 

en betreft met name de artikelen 11 tot en met 14 van het ontwerp van koninklijk besluit. Artikel 

15/14, § 2, vierde alinea, van de gaswet bepaalt dat de CREG dit advies moet uitbrengen 

binnen veertig kalenderdagen na ontvangst van het verzoek. 

Behalve de inleiding bestaat dit advies uit drie delen. Het eerste deel herinnert aan het wettelijk 

kader van dit advies. In het tweede deel analyseert de CREG de eerder vermelde artikelen 

van het ontwerp van koninklijk besluit. Tot slot vermeldt het derde deel de conclusies van dit 

advies.  

Het directiecomité van de CREG heeft dit advies goedgekeurd tijdens zijn vergadering van 7 

juli 2016. 

Het ontwerp van koninklijk besluit is als bijlage bij dit advies gevoegd. 
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I. WETTELIJK KADER 

1. Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt, onder meer, het koninklijk besluit van 14 

mei 2002 betreffende de vervoersvergunning voor gasachtige producten en andere door 

middel van leidingen (hierna: "het koninklijk besluit van 14 mei 2002"). 

Artikel 4 van de gaswet bepaalt: 

"Na advies van de Commissie bepaalt de Koning: 

1° de criteria voor de toekenning van de vervoervergunningen, die inzonderheid 

betrekking kunnen hebben op: 

a) de veiligheid en de bedrijfszekerheid van het geïnterconnecteerd net en de directe 

leidingen; 

b) de professionele betrouwbaarheid en ervaring van de aanvrager, zijn technische 

en financiële capaciteit en de kwaliteit van zijn organisatie; 

c) de interconnectie van het net, alsook het onderhoud en de verbetering van de 

interoperabiliteit van netten; 

d) de openbare dienstverplichtingen bedoeld in artikel 15/11, 1°; 

2° de procedure voor de toekenning van de vervoervergunningen, inzonderheid de 

vorm van de aanvraag, het onderzoek van het dossier en de vergoeding die hiervoor 

moet worden betaald, de redenen waarom een vergunning kan worden geweigerd en 

de termijnen waarbinnen de minister moet beslissen en zijn beslissing aan de 

aanvrager moet meedelen; 

3° de gevallen waarin de minister de vervoervergunning kan herzien of intrekken en 

de toepasselijke procedures; 

4° wat er met de vervoervergunning gebeurt in geval van overdracht van de 

vervoerinstallatie of in geval van controlewijziging, fusie of splitsing van de houder en, 

in voorkomend geval, de te vervullen voorwaarden en de te volgen procedures voor 

het behoud of de hernieuwing van de vervoervergunning in deze gevallen.  

5° de handelingen en werken van minimaal belang die vrijgesteld zijn van een 

vervoervergunning of onderworpen zijn aan een verplichting tot verklaring. (…)" 
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2. Meer specifiek beoogt het ontwerp van koninklijk besluit de handelingen en werken 

van beperkt belang die vrijgesteld zijn van een vervoervergunning of onderworpen zijn aan 

een verplichting tot verklaring vast te stellen. 

3. Op datum van dit advies was artikel 4, 5° van de gaswet, op basis waarvan de minister 

de CREG advies vraagt, nog niet in werking. Artikel 4, 5° is toegevoegd bij artikel 20 van de 

wet houdende diverse bepalingen inzake energie (1) van 8 mei 2014 (Belgisch Staatsblad van 

4 juni 2014). Artikel 51 van de wet van 8 mei 2014 bepaalt dat de Koning de inwerkingtreding 

van artikel 20 bepaalt. Het ontwerp van koninklijk besluit dat ter advies aan de CREG is 

voorgelegd, bepaalt dat het vermelde artikel 20 in werking treedt op de eerste dag van de 

maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat op de dag na de 

publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad. 

4. De CREG verstrekt dit advies op grond van artikel 4 van de gaswet. 

II. ANALYSE 

5. Deze analyse behandelt de artikelen 6 (vergunningscriteria), 7 tot en met 10 

(vergunningsprocedure), 13 en 14 (vrijstellingen van vergunning) van het ontwerp.  

De hoofdstukken 1 en 4 wijzigen twee koninklijke besluiten van 11 maart 1966 waarvoor de 

CREG geen formele adviesbevoegdheid heeft; de artikelen 5 (definities), 11, 12 en 15 tot 25 

wijzigen het koninklijk besluit van 14 mei 2002 maar vallen niet onder artikel 4 van de gaswet: 

artikel 5 behandelt definities, de artikelen 11, 12 en 15 betreffen de wijziging van installaties 

met een vergunning, artikel 16 betreft wijzigingen die louter van vormelijke aard zijn, de 

artikelen 17 tot 24 betreffen de opheffing van de vergunning, artikel 25 betreft de verlenging 

van de vergunning en artikel 27 behandelt de veronderstelling van openbaar nut. 

II.1. Preambule 

6. De overwegingen vermelden de politieke motivering en wenselijkheid van dit 

koninklijk besluit. Ze zijn niet verplicht, maar omdat ze in de preambule zijn opgenomen, 

moeten ze wel nauwkeurig en volledig zijn en moeten ze strikt verband houden met de 

onderwerpen van de tekst. In dit geval doen de geanalyseerde artikelen van het ontwerp heel 

wat vragen rijzen. De CREG pleit ervoor om de overwegingen uit te breiden of om gebruik te 

maken van een verslag aan de Koning. Een verslag aan de Koning kan nuttig zijn om inzicht 
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te krijgen in de intenties van de regering en, zo nodig, een onvoldoende nauwkeurige bepaling 

te begrijpen of te interpreteren. 

In de Franstalige versie dient verder het laatste deel van de titel van het ontwerp van koninklijk 

besluit verbeterd te worden door « relatif » te vervangen door « relative » (« Projet d’arrêté 

royal …., visée à l’article 8/7 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux 

et autres par canalisations »). 

II.2. Artikel 6  

7. De CREG begrijpt uit artikel 6, alinea 1, 2°, van het ontwerp dat, als de voorwaarden 

die geleid hebben tot het toekennen van de vervoersvergunning gewijzigd worden en wel op 

een manier die gevolgen heeft voor de financiële of economische capaciteit van de houder 

van de vervoersvergunning, die houder moet bewijzen dat de nieuwe voorwaarden hem in 

staat moeten blijven stellen om niet alleen preventiemaatregelen te plannen, goed te keuren 

en te financieren ten einde de veiligheid en beveiliging van de installatie en van het beheer te 

garanderen, maar ook om, in voorkomend geval, een al dan niet vrijwillige 

buitengebruikstelling, in optimale veiligheidsomstandigheden en met respect voor het milieu 

te verzekeren. Als hij dat bewijs niet levert, is artikel 32 van het koninklijk besluit van 14 mei 

2002 van toepassing. 

Als deze bepaling anders moet worden geïnterpreteerd, stelt de CREG voor om het artikel in 

het ontwerp anders te formuleren. 

8. Het is bovendien niet duidelijk waarop de laatste alinea van artikel 6 van het ontwerp 

van toepassing is. Gaat het om wijzigingen aan de toekenningsvoorwaarden door Fluxys 

Belgium en Fluxys LNG of aan de vergunningsaanvragen zelf. De tekst vraagt om 

verduidelijking.  

In beide gevallen lijkt het dat artikel 6 van het ontwerp, laatste alinea, de beheerders waarvan 

sprake in artikel 8 van de wet van 12 april 1965 een voorkeursbehandeling geeft. Het is niet 

duidelijk waarom dit onderscheid wordt gemaakt.  

II.3. Artikel 7  

9. Artikel 7 van het ontwerp zou aan de minister van Energie of diens afgevaardigde de 

bevoegdheid geven om eenzijdig het formaat en de inhoud van de plannen bedoeld bij artikel 

6 van het koninklijk besluit van 14 mei 2002 te wijzigen.  
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10. Deze bepaling lijkt ons juridisch onaanvaardbaar omdat daardoor de inhoud van een 

koninklijk besluit bij ministerieel besluit kan worden gewijzigd. 

11. Een dergelijk besluit kan bovendien technische en financiële gevolgen hebben voor 

de houder van de vervoersvergunning. Voordat er een wijziging wordt aangebracht, zou de 

houder van de vervoersvergunning geraadpleegd moeten worden. 

12. Een dergelijk besluit zou ten minste ter raadpleging voorgelegd moeten worden aan 

elke instantie die wordt vermeld in artikel 8 van het koninklijk besluit van 14 mei 2002 en aan 

de CREG als de aanvraag onder haar bevoegdheid valt. 

II.4. Artikel 8 

13. Geen opmerkingen. 

II.5. Artikel 9 

14. De CREG vraagt zich af wat de bedoeling is van het koninklijk besluit en welke 

juridische gevolgen deze toevoeging heeft. De CREG veronderstelt dat de bedoelde plannen 

verwijzen naar deze vermeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 14 mei 2002, en meer 

bepaald het situatieplan dat bij de vergunningsaanvraag wordt gevoegd. 

II.6. Artikel 10 

15. Artikel 10 van het ontwerp is te vaag geformuleerd. De procedure die van toepassing 

is op het hier voorgestelde geval dient nauwkeurig te worden omschreven.  

16. De CREG vestigt de aandacht van de minister bovendien op het feit dat een wijziging 

van de lengte (die verder niet wordt bepaald, het kan gaan om een lengte van een paar 

kilometer) van een aansluiting van een afnemer een nieuw tracé met zich mee kan brengen, 

bijvoorbeeld om een onvoorzien obstakel te ontwijken. Op basis van dit artikel kan de houder 

van een vervoersvergunnng hiervan gewoon melding maken zonder dat er een nieuwe 

aanvraag van een vervoersvergunning nodig is. Dit artikel van het ontwerp dient te worden 

gewijzigd.  
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II.7. Artikel 13 

17. De CREG stelt voor om punt 1° van het artikel in het ontwerp te wijzigen. Een 

vrijstelling van een vergunning moet worden gecompenseerd door een verplichte melding van 

de te verrichten werkzaamheden. De CREG stelt voor om de houder van een vergunning te 

verplichten een verklaring te bezorgen aan de minister of diens afgevaardigde, vergezeld van 

de plannen van de gewijzigde of uitgebreide installatie ("as built"-plannen). Om de adviezen 

over latere vergunningsaanvragen te vergemakkelijken, pleit de CREG ervoor om een kopie 

van de verklaring over te maken aan de instanties vermeld in artikel 8 van het koninklijk besluit 

van 14 mei 2002. 

II.8. Artikel 14 

18. De CREG is bezorgd over de gevolgen van de opheffing van de risico-evaluatie 

aangezien een dergelijke evaluatie altijd moet plaatsvinden bij de wijziging van een installatie. 

De huidige bepaling laat het Bestuur Energie en de CREG juist toe om na te gaan of er wel 

degelijk een risico-evaluatie is verricht. 

II.9. Andere overwegingen 

19. Zoals de CREG reeds gemotiveerd heeft in haar nota "Raadgevende taak van de 

CREG ten behoeve van de overheid voor een coherente en evenwichtige energietransitie" die 

in juli 2014 op haar website werd gepubliceerd1 en die overigens aan de minister gericht was, 

is de CREG van mening dat het doeltreffender zou zijn om de geplande investeringsprojecten 

op het vervoersnet globaal te onderzoeken en dus verder te kijken dan de aanvragen voor een 

vervoersvergunning. Het investeringsplan herneemt in dit opzicht alle geplande investeringen. 

De versterking van de controle van dit plan door de CREG door middel van een kosten-

batenanalyse a priori, gekoppeld aan een controle a posteriori, zou zou deze globale visie 

mogelijk maken en dit zou bovendien relevanter zijn voor het toezicht op die investeringen.  

 

20. De CREG stelt bijgevolg voor om haar adviesbevoegdheid met betrekking tot het 

verlenen van vervoersvergunningen af te schaffen en om haar toezicht op de 

investeringsplannen van de beheerder van het vervoersnet (art. 15/14, § 1°, 14° en 15/14, § 

3, 5° en 15/14, § 3bis van de gaswet) te versterken met een ex ante kosten-batenanalyse en 

een controle ex post 

                                                
1 http://www.creg.info/pdf/Diversen/20140730-RaadgevendeopdrachtNL.pdf 
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III. CONCLUSIE 

Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere 

door middel van leidingen, en met name artikel 4; 

Gelet op het ontwerp van koninklijk besluit "tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 

1966 tot verklaring van openbaar nut voor het oprichten van gasvervoerinstallaties, van het 

koninklijk besluit van 11 maart 1966 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de 

oprichting en bij de exploitatie van installaties voor gasvervoer door middel van leidingen en 

van het koninklijk besluit van 14 mei 2002 betreffende de vervoersvergunning voor gasachtige 

producten en andere door middel van leidingen, tot bepaling fan de inwerkingtreding van 

diverse bepalingen van de wet van 8 mei 2014 houdende diverse bepalingen inzake energie 

en ter omschrijving van de nadere regels van het vermoeden van openbaar nut, bedoeld in 

artikel 8/7 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en 

andere door middel van leidingen", dat op 25 mei 2016 aan de CREG werd overgemaakt en 

in ontvangst werd genomen op 9 juni 2016;  

Gelet op de voorafgaande analyse; 

Pleit de CREG ervoor om de artikelen 6, 7, 9, 10, 13 en 14 van de ontwerptekst te wijzigen en 

te verduidelijken.  

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: 

           

Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Voorzitster van het directiecomité 
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BIJLAGE  

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 11 maart 1966 tot verklaring van openbaar nut voor het 
oprichten van gasvervoerinstallaties, van het koninklijk besluit van 
11 maart 1966 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij 
de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor gasvervoer 
door middel van leidingen en van het koninklijk besluit van 14 mei 

2002 betreffende de vervoersvergunning voor gasachtige 
producten en andere door middel van leidingen, tot bepaling fan de 
inwerkingtreding van diverse bepalingen van de wet van 8 mei 2014 

houdende diverse bepalingen inzake energie en ter omschrijving 
van de nadere regels van het vermoeden van openbaar nut, bedoeld 

in artikel 8/7 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer 
van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 

 






















