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ADVIES OVER HET KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE OBJECTIEVE, 
NIET-DISCRIMINATOIRE EN TRANSPARANTE CRITERIA VOOR DE 
UITOEFENING VAN DE BIJZONDERE RECHTEN VERBONDEN AAN DE 
BIJZONDERE AANDELEN TEN VOORDELE VAN DE STAAT, INGEVOERD BIJ 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 JUNI 1994 IN DE NATIONALE MAATSCHAPPIJ 
DER PIJPLEIDINGEN EN BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN 16 JUNI 1994 IN 
DISTRIGAS. 
 
 
MOTIEF VAN DIT ADVIES 
 
Op 9 februari 2000 ontving de CREG een brief van de Staatssecretaris voor Energie en 
Duurzame Ontwikkeling, gedateerd van 4 februari 2000, kenmerk OD/LB/gd/00 297, om het 
advies van de CREG te vragen. 
 
In Bijlage komt de tekst van het ontwerp van KB waarover wij advies verlenen. 
 
De Europese Commissie heeft een klacht ingediend. Uit de bezwaren van de EG-Commissie 
tegen de huidige regeling kan worden afgeleid dat de EG-Commissie de volgende 
voorwaarden stelt :  

a) de uitoefening van de bijzondere rechten moet worden gerechtvaardigd op grond van 
welbepaalde, dwingende redenen van algemeen belang, bv. een taak van openbare 
dienstverlening, die op voorhand wordt geïdentificeerd ;  

b) de (naar het oordeel van de EG-commissie discretionnaire) beslissingsmacht van de 
minister moet voortaan worden uitgeoefend binnen een kader van objectieve, 
standvastige en transparante criteria, zodat kan worden zeker gesteld dat de 
ministeriële beslissing noodzakelijk is en niet buiten verhouding staat t.a.v. het 
specifieke oogmerk van algemeen belang dat de minister beoogt te vrijwaren. 

 
 
 
ADVIES BETREFFENDE DE BEVOEGDHEIDSVERDELING 
 

Het bijzonder aandeel dat de Staat bezit in Distrigas en de NMP, verleent bepaalde 
bijzondere rechten die, samengevat, de minister toelaten : 
a) zich te verzetten tegen bepaalde overdrachten van strategische activa die de 
  nationale belangen op energiegebied schaden; 
b) twee vertegenwoordigers van de federale regering te benoemen in de raad van  

bestuur (en in het directiecomité) met bevoegdheid om elke beslissing die strijdig 
wordt geacht met de krachtlijnen van ’s lands energiebeleid, met inbegrip van de 
doelstellingen van de Regering inzake de bevoorrading van het land in energie, te 
schorsen en door te verwijzen naar de minister met het oog op eventuele  
vernietiging. 
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Deze bijzondere rechten werden geregeld door het koninklijk besluit van 16 juni 1994, 
dat aan de Staat een zeker controlerecht over Distrigas garandeerde, na de overgang van deze 
vennootschap naar de particuliere sector, inzonderheid omdat Distrigas beschikte over een 
wettelijk geregeld exclusief recht voor het binnenlands transport en de stockage van gas, 
zodat Distrigas onmiskenbaar een openbare nutsfunctie vervulde binnen het kader van de 
Belgische energievoorziening1. Aan dit wettelijk monopolie is echter een einde gesteld door 
de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt (hierna Gaswet 
genoemd), zodat de opportuniteit van de handhaving van de bijzondere  rechten t.a.v. 
Distrigas in vraag kan worden gesteld. 
 

De wettelijke taken van de CREG worden opgesomd in artikel 15/14, §2, van de wet 
van 12 april 1965, zoals gewijzigd door de wet betreffende de organisatie van de gasmarkt 
van 29 april 1999 (Gaswet). Uit dit artikel blijkt dat de CREG is belast met raadgevende, 
toezicht- en controletaken. Het formuleren van het energiebeleid blijft toekomen aan de 
federale en gewestelijke overheden, elk voor wat hun bevoegdheid betreft. 
 

Tot de taken van de CREG behoort de controle op de uitvoering door de 
vergunninghouders van de openbare dienstverplichtingen die hun zijn opgelegd alsmede de 
controle op de naleving van de vergunningvoorwaarden. De CREG  beschikt  in dit verband 
over het injunctierecht bedoeld in artikel 20/2 van de Gaswet. 
 

Deze controle- en injunctiebevoegdheden van de CREG zijn echter niet exclusief. Zij 
kunnen bij of krachtens wet worden toegekend aan andere organen of instanties, die al dan 
niet in overleg met de CREG de hun opgedragen taken kunnen uitoefenen. Aldus verzet naar 
Belgisch recht niets zich er tegen  dat aan de Staat, vertegenwoordigd door de federale 
minister van energie, t.a.v. Distrigas (of de NMP) bepaalde bevoegdheden worden gegeven, 
die zich op dezelfde terreinen bevinden als deze van de CREG. 
 

Nu het ontwerpbesluit op een aantal gebieden concurrerende bevoegdheden  creëert 
t.a.v. Distrigas (of de NMP) -- bv. wat de wijze betreft waarop Distrigas (of de NMP) zich 
kwijten van hun openbare dienstverplichtingen of vergunningsverplichtingen--, moet meteen 
worden opgemerkt dat het voorliggend ontwerp van besluit noch de wet voorzien in een 
conflictregeling voor het geval de minister de betrokken verplichtingen anders invult dan de 
CREG. Dit vormt een risico voor de rechtszekerheid van de betrokken ondernemingen. 
 

Zoals hierboven gemotiveerd, bevelen wij bijgevolg aan de bevoegdheden van de 
twee Regeringsvertegenwoordigers, zoals ze voorzien zijn in het ontwerp van Koninklijk 
Besluit, die identiek zijn aan de bevoegdheden van de CREG, zoals ze door de Gaswet 
zijn bepaald, te schrappen uit het ontwerp van Koninklijk Besluit dat ons voor advies is 
voorgelegd. 
 
 

                                                 
1 Zie verslag an de Koning bij koninklijk besluit van 16 juni 1994, BS 28 juni 1994.  
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ADVIES BETREFFENDE DE TEGEMOETKOMING AAN DE BEZWAREN VAN DE 
EG-COMMISSIE 
 
Openbare dienstverplichtingen 
 

Krachtens artikel 3.2 van de richtlijn kan een lidstaat openbare dienstverplichtingen 
opleggen aan aardgasbedrijven die verband houden met :  

(a) de veiligheid, met inbegrip van de voorzieningszekerheid zoals het voeren van een 
lange-termijn planning, 

(b) de regelmaat, kwaliteit en prijs van de leveringen of  
(c) de bescherming van het milieu 

 
Echter, deze verplichtingen moeten niet-discriminerend zijn, zodat zij op dezelfde wijze 

moeten worden opgelegd aan alle gasondernemingen die zich in dezelfde situatie bevinden. 
 

Artikel 15/11 van de Gaswet geeft machtiging aan de Koning tot het opleggen van 
dienstverplichtingen aangaande de voorzieningszekerheid van de zgn. captieve markt. Aldus 
kan de Koning de houders van een vervoervergunning verplichten de nodige infrastructuur ter 
beschikking te hebben met het oog op leveringen aan de captieve  afnemers. Tevens  kan de 
Koning de houders van leveringsvergunningen verplichtingen opleggen m.b.t. tot de 
bevoorrading van de distributiemaatschappijen en andere afnemers, in de mate dat zij niet in 
aanmerking komen. 
 

In geval van een algemene bevoorradingscrisis (captieve en vrije markt) kan toepassing 
worden gemaakt van artikel 23 Gaswet. Bovendien beschikt de Staat over bijzondere rechten 
t.a.v. Distrigas. Via de betrokken vetorechten wordt Distrigas onrechtstreeks aangemaand 
rekening te houden met de algemene doelstellingen van de Regering inzake de bevoorrading 
van het land in energie. Deze regeling treft echter op discriminatoire wijze slechts één 
onderneming, is niet transparant noch het voorwerp van een gepubliceerde en aan de EG-
Commissie medegedeelde verplichting van openbare dienst. 
 

Bovenstaande leidt tot de conclusie dat aan de bezwaren van de EG-Commissie enkel 
definitief kan tegemoet gekomen door aan alle ondernemingen (inclusief Distrigas) die aan 
vooraf bepaalde criteria voldoen (bv. instaan voor een aandeel in de nationale voorziening in 
aardgas boven een bepaalde drempel) positieve verplichtingen op te leggen die strekken tot 
het vrijwaren van de voorzieningszekerheid. Deze oplossing kan echter niet worden 
bewerkstelligd bij koninklijk besluit in uitvoering van artikel 29,§2, van de Gaswet, dat enkel 
toelaat de rechten verbonden aan het bijzonder aandeel in Distrigas te regelen. 
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In de mate dat Distrigas nog steeds over een quasi-monopolie beschikt, lijkt de EG-

Commissie evenwel te aanvaarden dat, zolang deze situatie duurt, een bijzondere regeling 
voor Distrigas wordt uitgewerkt. Dit zou betekenen dat het ontwerp van koninklijk besluit in 
de eerste plaats de taken van openbare dienstverlening zou moeten aangeven, die aan 
Distrigas op positieve wijze worden opgelegd en, vervolgens, de objectieve voorwaarden zou 
moeten bepalen waaronder de minister zich zou kunnen verzetten tegen beslissingen die de 
uitvoering van deze gedefinieerde taken van openbare dienst zouden verhinderen of in gevaar 
brengen. Het ontwerp van Koninklijk Besluit beantwoordt hieraan niet en zal vermoedelijk 
geen voldoening schenken aan de EG-commissie. 
 
 
De dwingende reden van algemeen belang 
 

De EG-commissie onderstreept dat “de nationale belangen op energiegebied” een te 
algemene formulering is opdat zij een transparant  criterium voor het ministerieel optreden 
zou inhouden. Echter, de bevoorrading met aardgas kan, aldus de EG-commissie, worden 
aangemerkt als een taak van openbare dienstverlening, in het bijzonder nu Distrigas nog 
beschikt over een quasi-monopolie op de Belgische markt. 
 

De EG-Commissie betwijfelt evenwel of deze taak kan worden gevrijwaard door de 
bijzondere rechten die uitsluitend een negatieve werking hebben. De bijzondere rechten 
houden immers enkel een vetorecht in. De zekerstelling van de voorziening in aardgas kan 
meer efficiënt worden bereikt d.m.v. positieve maatregelen die Distrigas zouden verplichten 
contracten op lange termijn te sluiten of de bevoorradingsbronnen te diversifiëren.  In die 
optiek zou het dus niet volstaan om zgn. criteria op te stellen voor de uitoefening van de 
bijzondere rechten, doch moeten, zoals hoger beschreven, de bijzondere rechten zelf in 
positieve vorm worden geherformuleerd. 
 

Tevens voert de EG-Commissie aan dat, in de mate dat de Staat bepaalde 
verplichtingen van openbare dienst zou willen opleggen aan Distrigas, dit enkel kan 
geschieden onder de voorwaarden van de Gasrichtlijn.2 

                                                 
2 De klacht van de EG-Commissie voert echter geen schending van de Gasrichtlijn aan. 
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Artikel 1 van het ontwerpbesluit  heeft klaarblijkelijk  tot oogmerk  de  dwingende 

redenen van algemeen belang te identificeren, die een tussenkomst van de minister kunnen 
rechtvaardigen. Deze bepaling noopt tot de volgende bedenkingen :  
1.  Artikel 1 bepaalt dat “de uitoefening” van de bijzondere rechten “betrekking moet 

hebben op” één of  meer  van de  opgesomde  oogmerken van algemeen  belang.  Het 
ware duidelijker te  stellen dat  de bijzondere  rechten slechts  kunnen  worden 
uitgeoefend met het oog op de vrijwaring van de bewuste oogmerken.3 

2.  Het eerste oogmerk (“de strategische activa van Distrigas”) kan moeilijk als een 
oogmerk  van  algemeen  belang  worden  aangemerkt.  Het  betreft  een  herhaling van 
het voorwerp van het eerste bijzondere recht, m.n. het vetorecht ten aanzien van de 
vervreemding, afwending of bezwaring van de strategische activa van Distrigas. 

3. Het tweede oogmerk (“de bevoorrading in gas van de niet in aanmerking komende 
klanten”) lijkt te beantwoorden  aan  de  dienstverplichtingen  bedoeld  in artikel 
15/11, 1° en 2° Gaswet. Echter het ontwerpbesluit blijft in gebreke de criteria aan te 
geven vanaf wanneer Distrigas zal worden geacht te hebben tekort gekomen aan de 
betrokken verplichting. Bovendien, door het gebruik van het woord “klanten” kan 
worden betwijfeld of het door de opstellers van het ontwerpbesluit nagestreefde 
oogmerk daadwerkelijk wordt veilig gesteld. Immers, het optreden van de minister 
wordt beperkt tot de bescherming van de bevoorrading van de niet in aanmerking 
komende afnemers die reeds klant zijn van Distrigas. Gelet op de quasi-monopolie 
positie van Distrigas zou men dit oogmerk kunnen uitbreiden tot alle niet in 
aanmerking komende afnemers. 

4. Het derde oogmerk (“de voorziening in gas voor de allernoodzakelijkste behoeften van 
gans het land of een gedeelte ervan”) lijkt aan Distrigas een algemene 
voorzieningsverplichting  (captieve  en  vrije markt) op te willen leggen die verder 
gaat dan de openbare dienstverplichtingen bedoeld in artikel 15/11 Gaswet. Deze 
bepaling roept  bovendien de vraag op naar de definiëring van het criterium 
“allernoodzakelijkst”. Misschien kan hier een parallel worden gemaakt met de 
maatregelen die de lidstaten mogen nemen om  een  minimale  voorziening  in aardolie 
producten zeker te stellen binnen het begrip “openbare veiligheid”. In het arrest 
“Campus Oil”4 oordeelde het Hof van Justitie dat een belemmering van het vrij 
verkeer van petroleumproducten gerechtvaardigd is op grond van de “openbare 
veiligheid”-uitzondering in artikel 30 van het EG-verdrag wanneer zij strekt tot 
bescherming van  “de goede werking  van de  belangrijkste  diensten en  de  
overleving van de bevolking”. 

                                                 
3 De Franse tekst bepaalt zelfs dat de bijzondere rechten op zich betrekking moeten hebben op de opgesomde     

oogmerken. Dit is een bijzonder onpreciese formulering, nu het bezwaar van de Commissie niet gaat over het 
karakter van de bijzondere rechten zelf, doch wel over de wijze waarop de oogmerken waarvoor zij worden 
aangewend. 

4 Zaak 72/83, Jur. 1984, 2727 
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De criteria 
 
 Artikel 2  van  het ontwerpbesluit somt klaarblijkelijk de door de EG-Commissie 
verlangde criteria op. Deze bepaling noopt tot de volgende bedenkingen :  
 
1. De uitoefening van de bijzondere rechten wordt ondergeschikt aan de bijkomende 

voorwaarde dat “’s lands energiebelang in het gedrang komt”. Deze voorwaarde is niet 
verder gedefinieerd en maakt in haar algemeenheid precies het bezwaar uit van de EG-
Commissie. Zij moet derhalve  worden geschrapt, inzonderheid nu de bijzondere 
oogmerken van algemeen belang worden omschreven in artikel 1. 

2. De in artikel 2 opgesomde ‘criteria’ hebben in werkelijkheid veelal het karakter van 
“suboogmerken” van algemeen belang. Zij komen derhalve niet tegemoet aan de wens 
van de Commissie dat criteria worden uitgewerkt, die vermijden dat juridische 
onzekerheid wordt gecreëerd omtrent de omstandigheden waarin de bijzondere rechten 
kunnen worden aangewend. De criteria moeten aan het overheidsoptreden een graad 
van voorspelbaarheid geven. Tevens moeten zij de Commissie in staat stellen er zich 
(op voorhand) van te verzekeren dat de overheidstussenkomst “noodzakelijk” en 
“proportioneel” is aan het oogmerk van algemeen belang dat men nastreeft. Een 
dergelijk “objectief, vaststaand en transparant” criterium zou bv. bestaan in de 
vaststelling  van de hoeveelheid gas waarvan de voorziening te allen tijde moet 
worden verzekerd door Distrigas. 

3. (Art. 2.1°) Het komt in de eerste plaats de toezichthoudende overheden toe om te 
waken over de veiligheid en bedrijfszekerheid van het net. Het vrijwaren van de 
veiligheid en bedrijfszekerheid van het net kan wellicht worden omgevormd tot het 
volgend criterium :  

“de voorgenomen verrichting brengt de veiligheid en bedrijfszekerheid van het 
net in gevaar zodat de vennootschap de uitvoering van de in artikel 1 bedoelde 
verplichtingen van openbare dienst niet kan garanderen.” 

4. (Art. 2.2°) Het behoud van de technische en  financiële capaciteit kan wellicht worden 
omgevormd tot het volgend criterium :  

“de voorgenomen verrichting brengt de technische en financiële capaciteit van 
de vennootschap in gevaar zodat zij  de uitvoering van de in artikel 1 bedoelde 
verplichtingen van openbare dienst niet kan garanderen.” 

5. (Art. 2.3°) Het vrijwaren van de interoperabiliteit kan wellicht worden omgevormd tot 
het volgend criterium :  

“de voorgenomen verrichting staat in de weg aan het onderhoud of verbetering 
van de interoperabiliteit van de netten noodzakelijk voor het garanderen van 
de in artikel 1 bedoelde verplichtingen van openbare dienst.” 

6. (Art. 2.4°/5°) Deze bepaling betreft de openbare dienstverplichtingen die bij 
koninklijk besluit aan alle vergunninghouders zullen worden opgelegd. Ten aanzien 
van Distrigas beschikt de Staat derhalve over bijkomende middelen (m.n. de 
bijzondere rechten) om de naleving van die openbare dienstverplichtingen af te 
dwingen. 

7. (Art. 2.6°) Een algemeen verbod op discriminatie t.a.v. netgebruikers is geen criterium 
voor de uitoefening van bijzondere rechten die ten doel hebben ’s lands voorziening 
veilig te stellen. In geval van discriminatie overtreedt Distrigas het voorschrift van 
artikel 15/1.2° of artikel 15/7 Gaswet. 

8.  (Art. 2.7°). Dezelfde opmerking geldt als t.a.v. artikel 2.6°. Deze bepaling betreft een 
overtreding van artikel 15/1.3° Gaswet. 
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9.  Art. 2.8°). Het eerste onderdeel van dit “criterium” (m.n. de bevoorrading van de niet 
in aanmerking komende afnemers) is reeds begrepen in het in artikel 1 vermelde 
oogmerk van algemeen belang. Het tweede onderdeel (m.n. de diversificatie van de 
bronnen) zou best in artikel 1 worden opgenomen als bijzondere verplichting van 
openbare dienst. Het derde onderdeel (m.n. de crisismaatregelen bij toepassing van 
artikel 23 Gaswet) kan als criterium worden gehandhaafd. 

10. (Art. 2.9°). Deze bepaling kan niet als een “criterium” worden aangemerkt. Billijkheid 
is geen “transparant” noch een “objectief” criterium dat elk discretionair optreden 
uitsluit. 

11. (Art. 2.10°). De “goedkoopst mogelijke bevoorrading van het land” kan niet als een 
“criterium” worden aangemerkt, doch eventueel als een explicitering van de 
oogmerken van algemeen belang worden opgenomen in artikel 1. Bovendien is dit 
“criterium” breder dan de oogmerken opgesomd in artikel 1 nu het de bevoorrading 
van gans het land betreft, d.w.z. inclusief de in aanmerking komende afnemers. 

 
Dezelfde opmerkingen gelden voor de artikelen die betrekking hebben tot de NMP. 
 
Gezien het ontwerp van Koninklijk Besluit met grote waarschijnlijkheid niet tegemoet 
komt aan de vragen van de EG-Commissie, zoals bovenstaand werd geargumenteerd, 
beveelt de CREG het maken van een gemeenschappelijke analyse aan. 
 
 
 
Opgemaakt te Brussel, 17 februari 2000. 
 
 
 
 
Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas :  
 
 
 
 
 
 
 
 
F. POSSEMIERS   J.P. PINON    C. VANDERVEEREN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


