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ADVIES 
 

 

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

ontving van de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling het verzoek bij brief, 

gedateerd op 27 april 2000, hem zo vlug mogelijk advies te geven over een ontwerp van 

koninklijk besluit "betreffende de algemene voorwaarden voor de levering van aardgas en de 

toekenning van de leveringsvergunningen voor aardgas", genomen in uitvoering van artikel 15/4 

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

middel van leidingen, ingevoegd door artikel 11 van de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten. 

 

Op 29 mei 2000 kreeg de CREG een nieuwe brief van de Staatssecretaris, gedateerd op 19 mei 

2000, waarin aangedrongen werd op het dringend karakter van het verzoek, en waarin 

gevraagd werd het advies tegen 1 juni 2000 in te dienen. 

 

De CREG heeft alles in het werk gesteld om de termijn voorgesteld door de Staatssecretaris 

voor Energie en Duurzame Ontwikkeling zoveel als mogelijk te respecteren. 

 

Op zijn vergadering van 6 juli 2000 besliste het Directiecomité van de CREG tot het uitbrengen 

van het hierna volgend advies. 

 

Het ontwerp waarop de CREG advies uitbrengt is in voetnoot gedateerd op 7 april 2000 en 

wordt in bijlage toegevoegd. 

 

 
 

 

 

ALGEMENE OPMERKINGEN 

 

1. Het ontwerp van koninklijk besluit “betreffende de algemene voorwaarden voor de 

levering van aardgas en de toekenning van de leveringsvergunningen voor aardgas" (hierna: 

‘ontwerp’), geeft uitvoering aan artikel 15/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer 
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van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (hierna : ‘gaswet’), ingevoegd 

door artikel 11 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het 

fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten (hierna : ‘wet van 29 april 1999’).  In de memorie 

van toelichting bij het ontwerp van wet dat uiteindelijk de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten is geworden, 

staat te lezen dat deze wet de omzetting beoogt in Belgisch recht van de Richtlijn  98/30/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende gemeenschappelijke 

regels voor de interne markt voor aardgas (hierna : ‘gasrichtlijn’).  De memorie van toelichting 

gaat vervolgens verder met te stellen dat de belangrijkste doelstelling van deze richtlijn is om 

geleidelijk een gedeeltelijke openstelling van de Europese aardgasmarkt voor de mededinging 

te verwezenlijken. Zij kadert hoofdzakelijk in dezelfde filosofie als Richtlijn 96/92/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996 betreffende de gemeenschappelijke 

regels voor de interne markt van elektriciteit1. 

 

Van de gaswet kan gesteld worden dat zij de basisprincipes van deze liberalisering van de 

gasmarkt in Belgisch recht omzet.  Zij is bijgevolg op meerdere punten nog vrij algemeen en 

vereist daarom op deze te worden geconcretiseerd.  Het onderhavige ontwerp beoogt een 

dergelijke concretisering op het vlak van het vergunningenbeleid voor leveringen in de 

betekenis van ‘verkoop’, conform de definitie in artikel 2, 14°, van de gaswet, van aardgas.  Bij 

deze concretisering dienen uiteraard de bepalingen van de gaswet te worden geëerbiedigd.  

Evenzeer belangrijk is de eerbiediging van de algemene doelstelling en achterliggende filosofie 

van de gaswet welke teruggaat op de voormelde Europese richtlijn.  Deze laatste dient steeds 

de toetssteen te zijn bij de concretisering en ook bij de toepassing van de gaswet, telkens 

wanneer de gaswet meerdere opties wettelijk mogelijk maakt. 

 

 

2. Het voorliggende ontwerp beoogt de artikelen 15/3 en 15/4 van de gaswet uit te voeren 

en te concretiseren.  Deze artikelen stellen een nieuw systeem in van voorafgaande individuele 

vergunningen die men moet krijgen vooraleer men gas kan leveren (bedoeld wordt ‘verkopen’) 

aan in België gevestigde afnemers.  Het geeft de Koning, na advies van de CREG, de opdracht 

de criteria en de procedure voor het toekennen van de individuele vergunningen voor levering 

van gas aan bovengenoemde afnemers te bepalen. 

 

                                                
1 Parl. St., Kamer, 1998-1999, nr. 2025/1, p. 1. 
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Het hoeft geen betoog dat deze taak kan uitgevoerd worden op een wijze die de concurrentie 

kan bemoeilijken of beperken.  Het nieuwe systeem van vergunningen kan zo worden 

uitgewerkt dat het potentiële leveranciers ontmoedigt een leveringsvergunning voor de levering 

aan Belgische afnemers aan te vragen.  Een type-voorbeeld van een dergelijke ontmoedigende 

factor is het opstellen van een loodzware administratieve procedure die veel papierwerk, 

onderzoek en tijd vergt.  De huidige trend naar administratieve vereenvoudiging dient dan ook 

een leidraad te zijn bij het opstellen van het nieuwe systeem van leveringsvergunningen. 

 

De verplichtingen van de marktspelers en hun relaties onderling worden met vijf koninklijke 

besluiten omkaderd: 

− het bijgevoegd ontwerp dat de leveringsvergunningen regelt, behandelt hoofdzakelijk de 

relaties van de leveringsondernemingen met hun klanten en met de overheid2 ; 

− het koninklijk besluit betreffende de vervoervergunningen regelt de verplichtingen die 

verbonden zijn aan de bouw en de exploitatie van vervoerinstallaties3 ; 

− de gedragscode4 zal de onderhandelingen voor de toegang tot de vervoernetten 

omkaderen, en meer algemeen de relaties van de vervoeronderneming met haar klanten 

regelen ; 

− de vervoerondernemingen worden verder verplicht om de belangrijkste commerciële 

voorwaarden voor toegang tot hun vervoernet te publiceren5 ; 

− desgevallend kan de Koning ook openbare dienstverplichtingen aan de 

leveringondernemingen opleggen6 (ten voordele van in aanmerking komende afnemers). 

 

Gelet op het totaal van de te vervullen formaliteiten, is het bijgevolg aan te raden de procedures 

zelf snel en eenduidig te maken en geen informatie te vereisen die niet relevant en overbodig is 

of die ook zou vereist worden in het kader van andere uitvoeringsbesluiten. Een voorbeeld 

hiervan is de informatie die gevraagd wordt van, en de eisen die gesteld worden aan de 

leverancier in het kader van zijn verplichtingen onder de gedragscode. De gedragscode zal 

immers de regels en de procedures bevatten voor de aanvraag van toegang tot het vervoernet 

omvattende o.a. de gegevens die de netgebruikers moeten verstrekken, de antwoordtermijnen, 

de technische minimumeisen voor de toegang, enz. Vermits de naleving van de gedragscode 

                                                
2 Artikel 15/4, van de gaswet. 
3 Artikelen 3 en 4 van de gaswet. 
4 Artikel 15/5, § 3, van de gaswet. 
5 Artikel 15/5, § 2, van de gaswet. 
6 Artikel 15/11, 2°, van de gaswet. 
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bovendien een voorwaarde is voor de toekenning en het behoud van elke leveringsvergunning7, 

lijkt het overbodig de verplichtingen van de leverancier i.v.m. zijn toegang tot het vervoernet te 

herhalen in de teksten betreffende zijn leveringsvergunning.  

 

 

3. De leveringsonderneming is een handelszaak, die niet instaat voor het vervoer noch de 

fysische aflevering van het gas. Gezien de technische verantwoordelijkheid op de 

vervoeronderneming valt, heeft de leverancier weinig vat op de veiligheidsproblematiek. 

Daarom is het niet zinvol een vergunningstelsel op te zetten om de technische bekwaamheid 

van de leveringsondernemingen te controleren. 

 

De technische vereisten die toch onder de verantwoordelijkheid van de leveringsonderneming 

vallen, zijn vermeld in de gedragscode. De CREG zal toezicht uitoefenen op de naleving van de 

technische voorschriften uit de gedragscode. De CREG pleit voor een sterke regulering inzake 

vervoer, en een grote marktvrijheid qua levering. 

 

De bekwaamheid van de leveringsonderneming op het vlak van de marketing en van de 

financiën en/of zijn beschikking over goedkoop gas zullen precies bepalen hoe competitief hij is. 

Daar hoeft geen overheidscontrole voor, maar moeten de marktmechanismen ten volle kunnen 

spelen.  

 

Integendeel zou men geneigd zijn om aan de leveringsvergunningen financiële waarborgen te 

vragen. De CREG stelt echter vast dat de overheid in andere sectoren niet zomaar aan de 

handelaars het bewijs van een financiële draagkracht vereist om hen toegang te verlenen tot de 

markt. Bankgaranties worden in relatie met welbepaalde handelingen gevraagd, zoals 

bijvoorbeeld bij openbare opdrachten. De CREG beschouwt dus dat het niet opportuun is de 

financiële gezondheid van de leveranciers te controleren. 

 

In feite zullen de financiële en economische waarborgen door andere marktspelers gevraagd of 

onderzocht worden. De CREG denkt in het bijzonder aan de gasproducenten die in eerste 

instantie belang hebben om hun waar aan solvabele klanten te verkopen. Men kan zich 

gemakkelijk inbeelden dat zelfs hun verkoopsprijzen afhankelijk zullen zijn van de 

kredietwaardigheid van de leveringsonderneming die hun gas koopt. Om deel te nemen aan de 

                                                
7 Artikel 15/5, § 3, laatste lid, van de gaswet. 
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huidige elektriciteitsbeurzen moet ook een financiële waarborg aangeboden worden. De 

leveringsondernemingen van aardgas die op de toekomstige ‘spot’-markten willen werken zullen 

dus heel waarschijnlijk soortgelijke waarborgen moeten bieden. 

 

Als een leveringsonderneming zou falen, dan zorgt de marktdynamiek ervoor dat hij vlug door 

anderen vervangen wordt. De rol van de CREG bestaat erin te waken over de 

bevoorradingszekerheid van het land. Dit zal onder andere gebeuren door de informatie te 

analyseren die de CREG zal krijgen van de houders van een leveringsvergunning. 

 

Wanneer iemand een leveringsvergunning aanvraagt is hij, per definitie, nog niet begonnen met 

gas in België te verhandelen. Men kan hem dus niet vragen te bewijzen hoe hij de 

verplichtingen van een leveringsonderneming naleeft. Dat zal pas mogelijk zijn wanneer hij zijn 

eerste contracten binnenrijft. 

 

Uit het voorgaande besluit de CREG dat er geen pertinente criteria zijn voor de toekenning van 

een leveringsvergunning. Daarom stelt de CREG voor om de leveringsvergunningen 

automatisch op verzoek toe te kennen. De volle aandacht zal gaan naar het controleren van de 

lopende verplichtingen van houders van een leveringsvergunning. 

 

In artikel 15/4, 1°, zegt de gaswet dat de Koning de criteria voor de toekenning van de 

leveringsvergunningen bepaalt, en dat deze ‘inzonderheid betrekking kunnen8 hebben op ...’. 

De Koning is dus niet verplicht criteria in te voeren. Anderzijds bepaalt de Koning ‘de gevallen 

waarin de minister de leveringsvergunning kan herzien of intrekken en de toepasselijke 

procedures’. 

 

De CREG meent dat de minister best zijn bevoegdheid uitoefent door de vergunningen van in 

gebreke blijvende leveringsondernemingen in te trekken, liever dan gissingen te maken over de 

kwaliteit van een leverancier die zijn activiteit nog moet opstarten. 

 

 

4. De oorspronkelijke wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer9 van gasachtige 

producten en andere door middel van leidingen (hierna : ‘oude gaswet’) bevatte enkel 

                                                
8 Eigen onderlijning. 
9 Eigen onderlijning. 
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bepalingen inzake de vereisten die gesteld werden voor het vervoer van gas. Gelet op het 

ontbreken van enige concurrentie (exclusieve invoerconcessie van Distrigas tot 1983 en het 

alleenrecht in België voor transport en ondergrondse opslag tot de inwerkingtreding van de wet 

van 29 april 1999), impliceerde ‘vervoer’ in praktijk meestal ook ‘verkoop’ (zie ook vroeger 

artikel 2 van de oude gaswet). Een vervoervergunning (die een vergunning van openbare dienst 

was: zie vroeger artikel 4 van de oude gaswet) omvatte dus ook steeds een leverings- (= 

verkoops-) vergunning10. 

 

Gasvervoer omvat onder de oude gaswet dus niet enkel het transport maar ook het materieel 

ter beschikking stellen en zelfs de verkoop aan de afnemer. De wet van 29 april 1999 

daarentegen voert in de gaswet bepalingen in inzake de levering in de zin van ‘verkoop’ los van 

‘vervoer’ enerzijds en in de zin van ‘vervoer’ los van ‘verkoop’ anderzijds. De geliberaliseerde 

markt voorziet immers een opsplitsing tussen de diensten van vervoer/distributie enerzijds en 

verkoop anderzijds. Dit zorgt voor enige verwarring omtrent het begrippenkader vooral dan 

inzake de term ‘levering’. Waar ‘levering’ in het kader van de oude gaswet steeds zowel 

vervoer/distributie als verkoop van gas betekende, wordt ‘levering’ in de (nieuwe) gaswet ofwel 

in zijn betekenis van verkoop ofwel in zijn betekenis van transport bedoeld en dit 

niettegenstaande de definitie van ‘levering’ in de gaswet zelf  als: ‘de verkoop van gas aan 

afnemers voor eigen of andermans rekening’ (artikel 1, 14°, van de gaswet). Bijvoorbeeld 

hanteert de definitie van ‘gasvervoer’ in artikel 1, 7°, van de gaswet11, de term ‘levering’ in de 

betekenis van ‘fysisch ter beschikking stellen’, wat niet strookt met de definitie van ‘levering van 

gas’ in artikel 1, 14°, van de gaswet. In artikel 1, 15°, van de gaswet12 lijkt de term ‘levert’ dan 

wel weer in zijn wettelijk gedefinieerde betekenis van ‘verkoop’ te zijn gebruikt. 

 

In de definitie van ‘gasdistributie’ in artikel 1, 12°, van de gaswet13 kan de term ‘levering’ 

begrepen worden zowel als ‘verkoop’ als ‘aflevering’ (d.i. het fysisch terbeschikkingstellen). 

Immers, in de vroegere definitie opgenomen in de oude gaswet, werd de levering automatisch 

geassocieerd met verkoop aangezien de gemeente/intercommunale/distributie-onderneming 

een exclusief gemeentelijk verdelingsrecht had. Onder de (nieuwe) gaswet zou levering door 

een distributie-onderneming echter zowel het fysisch terbeschikkingstellen kunnen betekenen 

                                                
10 Parl. St., Kamer, 1998-1999, nr. 2025/1, p. 12. 
11 ‘Vervoer van gas door middel van vervoerinstallaties met oog op levering aan afnemers’. 
12 ‘Leveringsonderneming: elke natuurlijke of rechtspersoon die gas levert’. 
13 ‘De werkzaamheid die erin bestaat gas via plaatselijke pijpleidingnetten te leveren aan afnemers 
gevestigd op het grondgebied van één of meer gemeenten’. 
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(waar de distributie-onderneming optreedt als ‘vervoeronderneming’) als ‘de verkoop’ kunnen 

aanduiden (waar de distributieonderneming in concurrentie treedt met andere leveranciers).  

 

Er dient op gewezen te worden dat de definitie van levering zoals voorzien in artikel 2.7 van de 

gasrichtlijn bepaalt: ‘aflevering en/of14 verkoop van aardgas, met inbegrip van LNG, aan de 

afnemers’.  De gasrichtlijn voorziet aldus zelf in een terminologie die de twee begrippen dekt, 

wat de duidelijkheid niet ten goede komt. De Belgische wetgever heeft dan in zijn definitie van 

levering gekozen voor één der twee betekenissen (verkoop), zonder evenwel een definitie voor 

het andere begrip (aflevering) te voorzien. De beste oplossing zou erin bestaan, in het kader 

van een eventuele wetswijziging ofwel de term ‘levering’ te vermijden en overal te vervangen 

door hetzij ‘aflevering’ hetzij ‘verkoop’, ofwel de term ‘levering’ dezelfde dubbele definitie te 

geven als in de gasrichtlijn maar hem verder niet te gebruiken tenzij wanneer hij duidelijk de 

dubbele betekenis heeft. Gelet op het feit dat nog niet duidelijk is of en wanneer de gaswet zou 

gewijzigd worden, verkiest de CREG dat de terminologie gebruikt in het ontwerp zou worden 

aangepast, rekening houdend met de definitie van levering zoals gegeven door de gaswet. Dit 

houdt in dat de term ‘levering’ in de zin van verkoop overeenkomstig artikel 1,14°, van de 

gaswet, behouden blijft en in het ontwerp enkel in die betekenis zal gebruikt worden. Voor de 

fysische terbeschikkingstelling van gas, zal het begrip ‘aflevering’ gedefinieerd en gebruikt 

worden. 

 

Op een analoge manier zou de Nederlandse term ‘afnemer’ kunnen bevochten worden. 

‘Afname’ verwijst in de gewone omgangstaal naar het fysisch ontvangen van het goed, terwijl de 

gaswet met ‘afnemer’ de klant bedoelt. Maar ‘klant zijn’ is een juridische hoedanigheid, die niet 

altijd gepaard gaat met een afname, aangezien de klant het goed kan doorverkopen voordat hij 

het afneemt. In die zin is de Franse terminologie van de gaswet duidelijker. 

 

 

5. Het ontwerp, in samenlezing met de gaswet, doet enkele bevoegdheidsvragen rijzen. 

 

In haar artikel 2, § 2, definieert de gaswet haar toepassingsgebied als volgt : 

 

”De levering van gas is aan de voorschriften van deze wet onderworpen indien zij 
gebeurt ter bevoorrading van distributieondernemingen, enerzijds, of van eindafnemers 

                                                
14 Eigen onderlijning. 
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van wie de gasafname aan iedere leveringsaansluiting bestendig minimum één miljoen 
m³ per jaar bedraagt, anderzijds”. 

 

In haar artikel 15/3 stelt dezelfde wet het volgende : 

 

“De geregelde levering van aardgas aan Belgische effectieve afnemers is onderworpen 
aan de voorafgaande toekenning van een individuele vergunning door de minister 
behalve indien zij wordt verricht door een distributieonderneming binnen haar eigen 
distributienet”. 

 

Op grond van artikel 2, § 2, van de gaswet is een distributie-onderneming die gas verkoopt aan 

een eindafnemer die bestending meer dan 1 miljoen m³ per jaar afneemt, onderworpen aan de 

bepalingen van de gaswet voor de levering aan deze afnemer.  Overeenkomstig artikel 15/3 van 

dezelfde wet echter is een distributie-onderneming voor levering binnen haar eigen 

distributienet, blijkbaar ongeacht het volume van de levering, niet onderworpen aan de 

vergunningsplicht.  Vraag is dan welke bepalingen inzake levering wel van toepassing zijn op de 

levering door een distributie-onderneming binnen haar eigen distributienet aan eindafnemers 

die meer dan 1 miljoen m³ per jaar afnemen.  Het antwoord op deze vraag lijkt te moeten 

worden gezocht in de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de gewesten.  

M.a.w. de levering door een distributie-onderneming binnen haar eigen distributienet aan een 

eindafnemer die meer dan 1 miljoen m³ per jaar afneemt, zou vallen onder het begrip ‘openbare 

gasdistributie’ waarvoor, overeenkomstig artikel 6, § 1, VII, eerste lid, b), van de bijzondere wet 

van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (hierna : BWHI), de gewesten bevoegd zijn. 

 

De CREG wenst erop te wijzen dat deze bevoegdheidsverdeling tot de volgende consequenties 

leidt : 

 

− Zodra zij in aanmerking komen, kunnen eindafnemers die meer dan 1 miljoen m³ per jaar op 

een leveringsaansluiting afnemen en op het distributienet aangesloten zijn, hun aardgas 

kopen ofwel bij de distributie-onderneming die het betrokken distributienet beheert, ofwel bij 

een andere leverancier.  Deze laatste zal een federale leveringsvergunning dienen te 

hebben overeenkomstig artikel 15/3 van de gaswet.  Voor de distributie-onderneming zijn er 

twee mogelijkheden : indien het gewest waarin zij actief is, de levering van aardgas aan 

geen vergunningensysteem onderwerpt, zal de distributie-onderneming uiteraard aan geen 

enkele leveringsvergunning onderworpen zijn ; indien het gewest wel een 

vergunningensysteem uitvaardigt, zal zij over een gewestelijke leveringsvergunning 
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onderworpen zijn.  In de eerste hypothese is het gevaar op concurrentievervalsing niet 

denkbeeldig.  Het is ook niet denkbeeldig in de tweede hypothese indien het federale en het 

gewestelijke vergunningensysteem onderling niet geharmoniseerd zijn. 

 

− De leveranciers, andere dan distributie-ondernemingen die binnen hun distributienet 

opereren, zullen aan een dubbele vergunningsplicht onderworpen zijn, althans indien de 

gewesten ook een vergunningensysteem zouden invoeren voor de levering van aardgas 

door distributie-ondernemingen binnen hun distributienet en voor de levering van aardgas 

aan eindafnemers die minder dan 1 miljoen m³ aardgas per jaar en per leveringspunt 

afnemen.  In dat geval zullen deze leveranciers een federale leveringsvergunning behoeven 

voor de levering van aardgas aan distributie-ondernemingen en aan afnemers met een 

jaarlijkse afname van meer dan 1 miljoen m³.  Zij zullen daarenboven per gewest een 

gewestelijke leveringsvergunning moeten hebben voor de levering aan de afnemers met 

een jaarlijkse afname van 1 miljoen m³ of minder.  Deze situatie betekent een zware 

administratieve last voor de leverancier. 

 

Om deze gevallen van mogelijke concurrentievervalsing en administratieve overlast te 

voorkomen, pleit de CREG ervoor dat de federale overheid en de gewesten onderling overleg 

zouden plegen en eventueel een samenwerkingsakkoord bedoeld in artikel 92bis, § 1, BWHI 

zouden sluiten over het regime van de leveringen van aardgas. 

 

 

6. De analyse van de artikelen 2, § 2, en 15/3 van de gaswet brengt nog een andere 

tegenstrijdigheid aan het licht. Immers beperkt artikel 2, § 2, het toepassingsgebied van de 

gaswet tot leveringen aan distributieondernemingen enerzijds en tot leveringen aan 

eindafnemers die bestendig meer dan 1 miljoen m3 gas per jaar afnemen anderzijds. Artikel 

15/3 van de gaswet daarentegen heeft het over de vergunningsplicht van elke leverancier voor 

levering aan de in België gevestigde afnemer. Nu definieert artikel 1, 22°, van de gaswet het 

begrip afnemer als ‘elke eindafnemer, elke distributieonderneming en elke 

leveringsonderneming’. Het toepassingsgebied van de wet inzake de levering van gas is dus 

beperkter dan het toepassingsgebied inzake de leveringsvergunning zelf. De CREG is van 

mening niet alleen dat de leverancier die geregeld levert aan een in België gevestigde 

leveringsonderneming, moet onderworpen worden aan een vergunningsplicht zoals mogelijk is 

overeenkomstig artikel 15/3 van de gaswet, maar dat ook het toepassingsgebied van de wet 
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zoals bepaald in artikel 2, § 2, van de gaswet moet worden uitgebreid tot 

leveringsondernemingen, los van distributieondernemingen, teneinde de discrepantie tussen de 

artikelen 2, § 2, en 15/3 van de gaswet weg te nemen. Overeenkomstig artikel 2, § 3, van de 

gaswet kan de Koning het toepassingsgebied van deze wet of van sommige bepalingen ervan 

bij een in Ministerraad overlegd besluit uitbreiden ‘tot andere leveringen van gas dan deze 

bedoeld in § 2’. Het in onderling overeenstemming brengen van de artikelen 2, § 2, en 15/3 van 

de gaswet vereist dus zelfs geen wetswijziging. 

 

 

7. Het voorliggende ontwerp stelt in de artikelen 8 en 9 een procedure in waarbij de 

aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning voor de levering aan in België gevestigde 

afnemers dient te worden ingediend bij de federale minister bevoegd voor Energie (of zijn 

afgevaardigde, d.i. de administratie) waarbij de aanvraag op zijn ontvankelijkheid zal 

beoordeeld worden.  Vervolgens vraagt de administratie het advies van de CREG, en zendt zij 

achteraf het dossier naar de minister.  

 

Overeenkomstig artikel 15/14, § 2, tweede lid, 4°, van de gaswet zal de CREG, in 

samenwerking met het Bestuur Energie van het federaal Ministerie van Economische Zaken, de 

aanvragen voor de toekenning van de leveringsvergunning onderzoeken en controle uitoefenen 

op de naleving van de voorwaarden van de toegekende vergunningen15. Aangezien artikel 15/3 

van de gaswet aan de CREG geen specifieke bevoegdheden toekent inzake het onderzoek van 

de aanvraag tot leveringsvergunning, is de bevoegdheid van de CREG zoals weergegeven in 

artikel 8 en 9 van het ontwerp koninklijk besluit gebaseerd op de algemene 

bevoegdheidstoekenning van artikel 15/14, § 2, tweede lid, 4°, van de gaswet. 

 

Uit de tekst van de artikelen 8 en 9 van het ontwerp blijkt dat men de rol van de CREG terzake 

invult door haar een adviesbevoegdheid te geven.  

 

Er weze aan herinnerd dat de oorspronkelijke tekst van het voorontwerp van wet vermeldde dat 

de vergunning zou worden afgeleverd door de minister ‘na advies van de CREG’. Dit is echter 

                                                
15 Er zij op gewezen dat de Franse en Nederlandse versie van artikel 15/14, § 2, tweede lid, 4°, van de 
gaswet verschillen.  Luidens de Nederlandse versie is de samenwerking vereist zowel voor het 
onderzoek van de aanvragen als voor de controle op de vergunningen.  De Franse versie vereist de 
samenwerking alleen voor het onderzoek van de aanvragen en laat dus de CREG toe om alleen controle 
uit te oefenen. 
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niet meer voorzien in de wet ingevolge de aanvaarding van amendement nr. 5 van de 

regering16. 

 

Het niet expliciet voorzien van een adviesbevoegdheid houdt o.i. in dat de wetgever de Koning 

heeft willen vrij laten in zijn keuze om aan de CREG een voorstelbevoegdheid, dan wel een 

adviesbevoegdheid te geven. De CREG merkt op dat artikel 3 noch artikel 15/3 van de gaswet 

een bevoegdheid stipuleren en dat artikel 15/14, § 2, tweede lid, 4°, van de gaswet duidelijk 

spreekt over het ‘samenwerken met de minister voor het onderzoeken van de aanvragen voor 

de toekenning van vervoer- en leveringsvergunningen’ wat zich zowel in een 

adviesbevoegdheid kan vertalen als in een voorstelbevoegdheid. Tenslotte blijkt uit andere 

artikelen van de gaswet dat de wetgever, wanneer hij wil dat de CREG een 

voorstelbevoegdheid heeft, hij dit zo bepaalt in de gaswet (bijvoorbeeld artikel 15/5, § 3, van de 

gaswet) en, wanneer hij adviezen verlangt, dat ook uitdrukkelijk zegt (bv. de artikelen 4 en 15/5, 

§ 2, van de gaswet). 

 

In vorige ontwerpen17 van koninklijk besluit waarop de CREG een advies18 heeft uitgebracht 

werd door de minister dezelfde procedure met adviesbevoegdheid uitgewerkt, terwijl de wet 

duidelijk een voorstelbevoegdheid aan de CREG gaf. Vraag is dan of in dit ontwerp niet 

dezelfde verwarring tussen advies- en voorstelbevoegdheid werd gemaakt. 

 

De CREG opteert hier voor een voorstelbevoegdheid omwille van de administratieve eenvoud 

en omwille van de nauwe band van deze bevoegdheid met de uitoefening van de controle over 

de naleving van de plichten opgelegd aan de houders van een leveringsvergunning. 

 

Het toekennen van een voorstelbevoegdheid aan de CREG vereenvoudigt de administratieve 

procedure aangezien de aanvrager slechts één gesprekspartner zou hebben. Zo zal hij 

bijvoorbeeld niet van de minister dienen te vernemen dat zijn dossier ‘volledig’ is om vervolgens 

door de CREG te worden gecontacteerd die bijkomende informatie verlangt.  

                                                
16 Parl. St., Kamer, 1998-1999, nr. 2025/3, p.2. 
17 Koninklijk besluit betreffende toekenning van individuele vergunningen voor de bouw van installaties 
voor de productie van elektriciteit, genomen in uitvoering van artikel 4 van de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt ; koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria en 
de procedure voor de toekenning van individuele vergunningen voor de aanleg van rechtstreekse lijnen, 
genomen in uitvoering van artikel 17 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt. 
18 CREG, advies nr. A 2000/002, 23 maart 2000 ; CREG, advies nr. A 2000/003, 23 maart 2000. 
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Overeenkomstig artikel 15/14, § 2, tweede lid, 4°, van de gaswet oefent de CREG de controle 

uit op de naleving van de voorwaarden van de leveringsvergunning (volgens de Franse versie 

van dit artikel hoeft die controle zelfs niet in samenwerking met de minister te gebeuren). In 

paragraaf 2 van dit advies heeft de CREG aangeduid dat er bij de aanvraag van een vergunning 

geen onderzoek moet gebeuren en dat de minister de vergunning best automatisch zou 

afleveren. De overheid zou pas optreden om de vergunning in te trekken als bij de uitoefening 

van de leveringsactiviteit de verplichtingen niet worden nageleefd. Hier behoort het initiatief 

typisch aan de CREG gelet op haar controletaak. 

 

Artikel 15/4, 3°, van de gaswet en artikel 13 van het ontwerp voorzien niet uitdrukkelijk in een 

bevoegdheid van de CREG inzake de intrekking van de leveringsvergunning. De controle van 

de CREG zou echter haar slagkracht verliezen als de CREG geen voorstellen kan doen inzake 

intrekking. 

 

 

8. De openbare dienstverplichtingen (ODV) kunnen algemeen of specifiek opgelegd 

worden. Specifieke verplichtingen kunnen opgelegd worden aan een categorie rechtshorigen of 

aan individuele gevallen. In het ontwerp worden individuele ODV overwogen19: dit zijn ODV die 

‘op maat’ worden bepaald voor een leveringsonderneming. 

 

Specifieke ODV kunnen een bron zijn van discriminatie tussen leveringsondernemingen, 

aangezien zij aan de ene een aantal lasten opleggen die de anderen niet moeten dragen. 

 

Dergelijke discriminatie kan evenwel juridisch gezien als geoorloofd worden beschouwd indien 

deze maatregelen objectief, transparant en in overeenstemming met het beoogde doel zijn. Het 

feit dat de specifieke openbare dienstverplichtingen evenwel 'op maat' van bepaalde 

leveringsondernemingen zouden worden gemaakt, doet vragen rijzen over het objectieve 

karakter van deze maatregelen. Het lijkt dan ook aangewezen dat vanwege het gevaar voor niet 

geoorloofde discriminatie, er geen specifieke OVD's worden opgelegd. 

 

Artikel 15/11, 2°, van de gaswet bepaalt dat ODV ‘bij een in ministerraad overlegd besluit, na 

advies van de commissie, door de Koning’ kunnen worden opgelegd. Nergens wordt een 

bevoegdheidsdelegatie aan de minister noch aan de CREG toevertrouwd. De CREG meent dus 
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dat de minister geen specifieke verplichtingen mag opleggen bij het toekennen van een 

leveringsvergunning. 

 

In het koninklijk besluit van 15 maart 1966 betreffende de algemene voorschriften voor 

gasvervoervergunningen worden een aantal algemene ODV opgelegd, die zullen verdwijnen 

wanneer dit koninklijk besluit wordt opgeheven. In artikel 68 van het ontwerp koninklijk besluit 

betreffende de toekenning van de vervoervergunningen en de algemene verplichtingen van de 

houders ervan dat heden ter advies bij de CREG ligt, wordt voorzien het koninklijk besluit van 

15 maart 1966 op te heffen ‘behalve voor wat betreft het vervoer en de levering van aardgas 

aan niet in aanmerking komende afnemers’. Als deze bepaling wordt uitgevaardigd worden de 

eertijds algemene ODV specifiek voor de leveringsonderneming die de gebonden markt20 

bevoorraadt. 

 

De leveranciers van de gebonden markt zijn onderworpen aan de regels betreffende maximum-

tarieven vastgesteld door de minister op aanbeveling van het Controlecomité voor de 

elektriciteit en het gas overeenkomstig artikel 15/10 van de gaswet. Verder bepaalt artikel 27 

van de wet van 29 april 1999: 

 

"In de gassector is het comité bevoegd voor de leveringen van gas aan 
distributieondernemingen en eindafnemers, voor zover zij geen in aanmerking komende 
afnemer zijn in de zin van de wet van 12 april 1965  betreffende het vervoer van 
gasachtige producten en andere door middel van leidingen”21. 

 

In het voorliggend ontwerp van koninklijk besluit worden enkel ODV opgelegd aan de houders 

van een leveringsvergunning voor de bevoorrading van de gebonden markt.  Artikel 15/11, 2°, 

van de gaswet en artikel 3.2 van de gasrichtlijn gaan echter veel verder doordat zij ook ODV 

beogen : 

− inzake veiligheid, regelmaat, kwaliteit, prijs, milieu ; 

− zonder ze te beperken tot een bepaalde categorie van leveringen. 

                                                                                                                                                       
19 Zie in het bijzonder artikel 11, 3°, van het ontwerp. 
20 Wij noemen ‘gebonden markt’ de distributiemaatschappijen voor zover deze niet in aanmerking komen 
of voor zover het hun niet in aanmerking komende afnemers betreft. 
21 Het Controlecomité behoudt dus zijn bevoegdheid voor het gebonden deel van de markt (zie, voor een 
omschrijving van deze bevoegdheden, artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 147 van 30 december 1982 
zoals gewijzigd door artikel 27 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt en artikel 27 van de wet van 29 april 1999). Dit houdt niet enkel de mogelijkheid in om 
aanbevelingen te doen inzake de tarificatie maar ook inzake ‘de technische samenwerking en 
normalisering’. Deze aanbevelingen hebben ook invloed op de leveringsvoorwaarden. 
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Bovendien kan volgens artikel 9 van de gasrichtlijn ook de verplichting worden opgelegd aan 

leveranciers en/of distributeurs om ook klanten in een bepaald gebied of van een bepaalde 

soort te leveren.  

 

Het ontwerp mag niet de indruk wekken het toepassingsgebied en het begrip van de ODV te 

verengen respectievelijk door ze bijvoorbeeld enkel op de gebonden markt toe te passen, of 

door bijvoorbeeld uitsluitend ODV inzake regelmaat en kwaliteit te detailleren. 

 

 

9. Er moet worden opgemerkt dat het opleggen van nieuwe ODV bij een in Ministerraad 

overlegd besluit dient te gebeuren. Als er in onderhavig ontwerp ODV worden opgelegd, mag 

men zich niet meer beperken tot de procedure van artikel 15/4, eerste lijn, van de gaswet, 

namelijk een koninklijk besluit voorgedragen door de bevoegde minister, na advies van de 

CREG. 

 

Wil de Koning zich in onderhavig koninklijk besluit beperken tot de procedures betreffende de 

leveringsvergunningen, dan kan hij beslissen zonder beraadslaging in Ministerraad en dan raadt 

de CREG ook aan de bestaande ODV niet te hernemen. In dat geval dient de formule ‘en op 

advies van Onze in Raad vergaderde Ministers’ uit de aanhef geschrapt te worden. Dit koninklijk 

besluit treedt dan in werking zonder dat enige ODV aan de leveringsondernemingen opgelegd 

worden ten voordele van de opengemaakte markt. De keuze behoort aan de Koning. 

 

Over het algemeen zijn de ODV erop gericht de kleine afnemers te beschermen. Alleen de 

gewesten zijn bevoegd om deze ODV aan de distributieondernemingen of aan de 

leveringsondernemigen van de distributiesector op te leggen. Wanneer deze marktspelers ODV 

opgelegd krijgen zullen zij daar rekening mee houden bij het onderhandelen van hun eigen 

bevoorradingscontracten. Deze ODV moeten dus niet opnieuw aan de leveringsondernemingen 

van de transportsector via koninklijke besluiten opgelegd worden. 

 

 

10. In het voorliggende ontwerp lijkt de vergunning te zijn gekoppeld aan de concrete 

leveringen en niet aan een vergunde leveringsonderneming. De toekenning van de vergunning 

hangt immers af van zowel diensten eigen aan de leveringsonderneming (zie artikel 3, tweede 

lid, 1°, 2° en 3°, en artikel 6, 1° en 2°, van het ontwerp) als elementen betreffende de afnemer 
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en zijn behoeften (artikel 3, derde lid, en artikel 6, 4° en 5°, van het ontwerp) of de vervoerder 

(artikel 3, eerste lid, 1° en 3°; en artikel 6, 5°, van het ontwerp). De vergunning lijkt aldus 

betrekking te hebben op specifieke vergunningstransacties van A tot Z (van gasbevoorrading 

van de leveringsonderneming, over vervoer tot levering aan een welbepaalde afnemer) in al hun 

aspecten (technische, financiële en contractuele). Met andere woorden een 

leveringsonderneming krijgt de vergunning niet op grond van haar persoonlijke inherente 

capaciteit (dan zou geen bepaling voor behoud van de vergunning ten gevolge van een 

controlewijziging conform artikel 15 nodig zijn) en al evenmin op grond van haar installaties en 

activa want dan zou artikel 14 voorzien in de automatische overdracht van de vergunning 

wanneer de installaties en activa worden overgedragen (cf. overdracht van de 

milieuvergunning). 

 

De leveringsvergunning is dus, in voorliggend ontwerp, geen algemene vergunning voor de 

uitvoering van een algemeen soort activiteiten (levering van gas) maar wel voor levering van 

gas conform een vooraf bepaald patroon waarin bevoorradingsbron, vervoerder en de afnemer 

bepaald zijn inclusief de contractuele voorwaarden die de leveringsonderneming aan hen bindt.  

Met andere woorden dit is geen stelsel van vergunde leveringsondernemingen, maar van 

vergunde leveringen. 

 

Uit deze vaststelling volgen andere opmerkingen. De criteria voor toekenning van de 

leveringsvergunning in de artikelen 3 en 6 van het ontwerp zijn zodanig verbonden aan de 

concrete leveringen die de leveringsonderneming beoogt dat de vraag rijst wat er gebeurt 

wanneer:  

− de leveringsonderneming contracten met afnemers ziet wegvallen en bijvoorbeeld 

dienovereenkomstig zijn technische middelen en personeel vermindert. Omwille van de 

woorden ‘de leveringen verzekeren’ gebruikt in artikel 13, § 1, 3° en 5°, van het ontwerp is 

het de vraag of hij dan zijn vergunning verliest. Deze bepalingen zeggen niet welke 

leveringen bedoeld worden ; zij kunnen slaan op zowel diegene die de aanvrager 

aanvankelijk gepland had, als op diegene die hij nu nog uitvoert ; 

− de leveringsonderneming meer contracten met nieuwe afnemers kan afsluiten en zijn 

oorspronkelijke middelen onvoldoende worden. 

 

Indien één en ander al geen onmiddellijke invloed heeft op de leveringsvergunning, moet men 

constateren dat het luidens artikel 43 van het ontwerp aan de CREG zal toekomen jaarlijks een 
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activiteitsverslag van elke leveringsonderneming te onderzoeken. Het ontwerp zegt verder niet 

wat de CREG met deze gegevens moet doen. Op grond van artikel 15/14, § 2, tweede lid, 4°, 

van de gaswet mag men afleiden dat de CREG deze gegevens mag gebruiken om "controle uit 

te oefenen op de naleving van de voorwaarden van de toegekende vergunningen". Hoofdstuk V 

van het ontwerp voorziet echter geen initiatiefrecht van de CREG om de minister tot intrekking 

te adviseren. Hierbij moet wel verwezen worden naar het recht dat de CREG overeenkomstig 

artikel 15/14, § 2, laatste lid, van de gaswet heeft om, wanneer haar bij wet of bij 

uitvoeringsbesluit een adviesrecht werd toegekend, ook het initiatief te nemen om voorstellen te 

doen (zie ook paragraaf 7 van dit advies). 

 

In het algemeen weze opgemerkt dat: 

− de regulering van de leveringen wellicht disproportioneel is indien de individuele transacties 

van elke levering, ook aan vrije afnemers zo gedetailleerd vergund moeten worden; 

− de taak van de CREG wel bijzonder zwaar wordt indien haar controle zich moet uitstrekken 

tot de details van alle gasleveringen en een evaluatie van de middelen van de leverancier in 

relatie tot zijn verplichtingen. 

 

Vanuit deze beschouwingen is het wenselijk de leveringsvergunning los te koppelen van 

concrete leveringen aan reeds gekende afnemers en te verbinden met de 

leveringsonderneming. Het is dan de leveringsonderneming die vergund is om de leveringen 

aan de in België gevestigde afnemers uit te voeren. Het voorgestelde vergunningensysteem is 

niet onbekend in het Belgische recht. 

 

 

11. De Nederlandstalige versie van het ontwerp dient op meerdere plaatsen grondig te 

worden herschreven ten einde te komen tot een begrijpelijke tekst voor de rechtsonderhorige, 

zonder dat deze zijn toevlucht dient te nemen tot de Franstalige versie. 

 

Ook dient erop te worden gewezen dat de terminologie niet steeds overeenstemt met die van 

de wet. Bijvoorbeeld wordt in artikel 2, § 1, van het ontwerp gesproken over ‘gewoonlijk’ leveren 

en in artikel 15/3 van de gaswet over ‘geregeld’ leveren, terwijl in de Franse tekst steeds het 

woord ‘habituelle’ of ‘habituellement’ wordt gebruikt. De Nederlandse tekst lijkt dan ook een 

loutere vertaling van de Franstalige tekst te zijn zonder dat enig acht werd geslagen op de 

terminologie van de wet. 
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BIJZONDERE OPMERKINGEN 

 

12. De artikelsgewijze bespreking van het advies weerspiegelt de overwegingen van het 

eerste deel ‘Algemene opmerkingen’. 

 

 

13. In het eerste lid van de aanhef van het ontwerp wordt de wettelijke basis van het 

koninklijk besluit aangegeven waaronder artikel 32 (van de wet van 12 april 1965). Deze 

verwijzing is echter niet duidelijk, vermits voormelde wet geen artikel 32 heeft. 

 

 

 

HOOFDSTUK I - DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED 
 

14. Gelet op het feit dat dit hoofdstuk louter definities weergeeft, volstaat de titel ‘Definities’. 

 

 

Artikel 1 

 

15. Artikel 1, 1°, van het ontwerp definieert ‘ingangspunt’ als het ‘punt van ingang van het 

gas in het vervoernet’. Er kunnen echter meer dan één vervoerondernemingen en dus ook 

netten zijn (zie ook de definitie van vervoernet in artikel 1, 10°, van de gaswet). De definitie 

moet aldus gewijzigd worden in ‘... een vervoernet.’  

 

Tenslotte dient de term ‘gas’ vervangen te worden door de term ‘aardgas’ aangezien het 

ontwerp beperkt is tot aardgas. 

 

 

16. Artikel 1, 2°, van het ontwerp definieert ‘leveringspunt’ als het leveringspunt van gas op 

de verbruikslocatie. Deze definitie strookt blijkbaar niet met de hypothese van aflevering aan 

een distributieonderneming die moet doorleveren aan de eindafnemers vooraleer sprake is van 

‘levering op verbruikslocatie’. Bovendien is het mogelijk dat een verbruiker A (met de nodige 

vergunning) beslist een deel van zijn aardgas door te verkopen aan verbruiker B.  In dat geval 

kunnen er voor hetzelfde gas twee nominaties zijn krachtens twee onderscheiden 
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vervoercontracten.  De eerste nominatie heeft de locatie van verbruiker A als leveringspunt, 

terwijl de tweede nominatie het vervoer betreft van de locatie van verbruiker A naar de locatie 

van verbruiker B.  In werkelijkheid zal het gas slechts eenmaal worden afgenomen, namelijk bij 

verbruiker B.  In dat geval is er een contractueel leveringspunt (namelijk de locatie van 

verbruiker A) waar er geen enkele afname/consumptie van gas gebeurt.  Bijgevolg kan men het 

leveringspunt niet definiëren als het afleveringspunt op de verbruikslocatie. 

 

Bovendien moet de term ‘leveringspunt’ vermeden worden. ‘Levering’ is in artikel 1, 14°, van de 

gaswet immers gedefinieerd als ‘verkoop’, d.i. een juridische handeling. ‘Leveringspunt’ doelt 

duidelijk op de plaats waar een fysische handeling, nl. de fysische overdracht plaatsheeft (cf. 

paragraaf 4 van dit advies). Deze term wordt dus beter vervangen door ‘afnamepunt’.De 

definitie zou bijgevolg als volgt kunnen luiden: 

 

"2° afnamepunt: het punt waar het aardgas door de vervoeronderneming beschikbaar 
gesteld wordt ". 

 

Als er geen verschil is tussen dit ‘afnamepunt’ en de ‘afnemingspost’ bedoeld in artikel 38, 7°, 

van het ontwerp, dan moet in dit laatste artikel ook van ‘afnamepunt’ worden gesproken. Er 

weze aan herinnerd dat artikel 2, § 2, van de gaswet de term ‘leveringsaansluiting’ gebruikt, wat 

ook niet correct lijkt. Ook hier zou beter van afnamepunt gesproken worden. 

 

 

17. Voor de definitie van ‘vaste leveringen’ wordt in artikel 1, 3°, van het ontwerp verwezen 

naar artikel 39 van het ontwerp dat evenwel geen definitie geeft maar een verplichting oplegt 

voor zogenaamde ‘vaste leveringen’.  Als een ‘vaste levering’ er één is die ‘niet kan 

onderbroken worden gedurende de duur van het leveringscontract’ moet zulks gezegd worden 

in artikel 1 dat de definities van de gebruikte begrippen geeft. 

 

Verder in het ontwerp is ook sprake van ‘niet-vaste leveringen’. Ook deze term moet dus onder 

artikel 1 gedefinieerd worden. 

 

Deze twee definities zouden kunnen luiden : 
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"3° ‘vaste levering’: elke verkoop van aardgas die niet mag onderbroken worden door de 

leveringsonderneming, noch verminderd met betrekking tot het contractueel bepaalde 

volume, behalve in geval van overmacht ;" 

 

"3bis° ‘niet-vaste levering’: elke verkoop van aardgas die in overeenstemming met de 

contractuele bepalingen mag onderbroken of verminderd worden door de 

leveringsonderneming ;". 

 

 

18. Artikel 1, 4°, van het ontwerp kan beter als volgt bewoord worden: 

 

“4° ‘aanvrager’: aanvrager van een leveringsvergunning van aardgas bedoeld in 
artikel [...] van dit besluit;” 

 

In het ontwerp wordt immers de term ‘aanvrager’ meermaals gebruikt (zie bijvoorbeeld de 

artikelen 5 en  6, 1°). 

 

 

19. In onderhavig advies wordt de schrapping van een aantal bepalingen aanbevolen, met 

als gevolg dat vier definities overbodig worden, nl. deze vervat in artikel 1, 5°, 7°, 9° en 13°, van 

het ontwerp. 

 

 

20. In artikel 1, 6°, van het ontwerp wordt het Franse woord ‘rapporté au’ vertaald in 

‘toegevoegd aan’. Deze vertaling is niet correct en moet zijn ‘betrekking hebbende op’. Het is 

ook verkieslijk het woord ‘tegen de constante temperatuur’ te vervangen door de woorden ‘bij 

een constante temperatuur’. In ieder geval moet ‘1,1325 bar’ in het Nederlands vervangen 

worden door ‘1,01325 bar’. 

 

 

21. Wat betreft artikel 1, 8°, van het ontwerp, dient erop gewezen dat de term ‘gedragscode’ 

reeds in artikel 1, 30°, van de gaswet gedefinieerd wordt.  Deze term hoeft dus niet in het 

koninklijk besluit te worden herdefinieerd. 
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22. In artikel 1, 10°, van het ontwerp geeft de CREG de voorkeur aan de term ‘gaswet’ i.p.v. 

‘wet van 12 april 1965’, omwille van de duidelijkheid. 

 

 

23. Gelet op het voorgaande moet in artikel 1, 11°, van het onwerp de verwijzing naar  

‘artikel 15/4 van de wet’ vervangen worden door ‘artikel 15/4 van de gaswet’. 

 

 

24. Het toepassingsgebied van artikel 15/3 van de gaswet en dus ook van dit ontwerp 

beperkt zich tot ‘geregelde’ (artikel 15/3 van de wet) of ‘gewoonlijke’ (artikel 2, § 1, van het 

ontwerp) leveringen. ‘Gewoonlijk’ is waarschijnlijk de betere term omdat ‘geregeld’ ook nog een 

andere betekenis heeft.  De wet zou dus in dit opzicht moeten aangepast worden.  Zoniet moet 

het ontwerp de wettelijke term ‘geregeld’ overnemen. 

 

De verwijzing naar ‘gewoonlijk’ of ‘geregeld’ is te verklaren doordat er, volgens de memorie van 

toelichting bij het ontwerp van wet dat uiteindelijk de wet van 29 april 1999 geworden is22 voor 

individuele leveringen geen leveringsvergunning nodig is. Voor beide termen rijst echter de 

vraag naar hun definitie: hoeveel leveringen moet een leveringsonderneming doen (en binnen 

welke periode) vooraleer men kan zeggen dat zij ‘gewoonlijk’ levert ? Gelet op het feit dat het 

belangrijk is voor de leverancier om te weten of hij de hele vergunningsaanvraag-procedure 

moet doorlopen en teneinde discriminatie of willekeur te vermijden bij de toepassing van de 

regels, zou hier toch een indicatie moeten gegeven worden vanaf wanneer de leveringen aan in 

België gevestigde afnemers als ‘geregeld’ bestempeld worden en vanaf wanneer de leverancier 

dus een aanvraag zou moeten indienen. Bij het onderzoek van de aanvraag kan dan nog de 

discretionaire bevoegdheid gelaten worden aan de CREG om te beslissen of een vergunning in 

casu nodig is. Een definitie van ‘gewoonlijk’ of ‘geregeld’ moet daarom worden voorzien in 

artikel 1 en deze zou kunnen luiden : 

 

"x° ‘geregelde levering’: elke levering die betrekking heeft op: 
− ofwel vaste leveringen gedurende een termijn van meer dan drie maanden ; 
− ofwel niet-vaste leveringen voor een minimaal volume gas, te bepalen door de 

minister op voorstel van de commissie ;". 
 

 

                                                
22 Parl. St., Kamer, 1998-1999, 2025/1, p.16. 
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25. Gelet op artikel 2, § 2, van de gaswet en op de opmerking in paragraaf 28 van dit 

advies, moet de volgende definitie ingevoegd worden: 

 

"y° ‘in België gevestigde afnemer’: elke koper van aardgas met afnamepunt in België, 
die geen leveringsonderneming is, en van wie de gasafname aan iedere 
leveringsaansluiting bestendig minimum één miljoen m3 per jaar bedraagt ;”. 

 

 

26. Ten slotte zou ook een nieuwe definitie moeten ingevoegd worden voor een woord dat 

hoofdzakelijk in artikel 43 van het ontwerp zal voorkomen indien dit laatste artikel wordt 

aangevuld zoals de CREG adviseert: 

 

"z° ‘aflevering’: de fysische afgifte van aardgas ;"23. 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK II – DE LEVERINGSVERGUNNING 
 

Artikel 2 

 

27. Het toepassingsgebied van voorliggend ontwerp zoals gedefinieerd in artikel 2, §§ 1 en 

2, komt niet overeen met het toepassingsgebied van de gaswet zoals bepaald in haar artikel 2, 

§ 2. Overeenkomstig artikel 2, § 2, van de gaswet zijn de leveringen van gas immers maar aan 

die wet onderworpen wanneer zij gebeuren ter bevoorrading van distributieondernemingen 

enerzijds of van eindafnemers met elk een bestendige afname van minimum 1 miljoen m³ 

anderzijds. M.a.w. leveringen ter bevoorrading van eindafnemers met kleiner volume (in de 

veronderstelling dat ze in aanmerking (zullen) komen), vallen niet onder de wet en zijn dus ook 

niet vergunningsplichtig conform artikel 15/3 van de gaswet. Het is aan te raden de vereiste van 

het minimum-volume in artikel 2 van het ontwerp op te nemen. 

 

                                                
23 De eerste betekenis van ‘aflevering’ is volgens de Van Dale ‘het afleveren, m.n. afgifte van het 
verkochte of het bestelde’. 
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Volgens artikel 2, § 3, van de gaswet zou de Koning het toepassingsgebied van de gaswet 

kunnen uitbreiden, maar deze beslissing moet in Ministerraad overlegd worden. Bovendien zou 

een dergelijke uitbreiding kunnen indruisen tegen de bevoegdheidsverdeling tussen de federale 

overheid en de gewesten. 

 

Zoals reeds werd besproken in paragraaf 5 van dit advies, zijn de distributiemaatschappijen 

evenwel op basis van artikel 2, § 2, van de gaswet vrijgesteld van de (federale) 

vergunningsplicht voor levering van meer dan het gestelde volume binnen haar gebied. 

 

Levering door een niet-distributeur van die minimum-hoeveelheid aan een afnemer die op het 

distributienet is aangesloten, is wel vergunningsplichtig. De uitdrukking ‘verbonden zijn met een 

vervoernet of met een directe leiding’ is hier dus niet correct. Artikel 2, §§ 1 en 2, van het 

ontwerp moeten dus gewijzigd worden. 

 

 

28. De in artikel 2, § 1, van het ontwerp gebruikte term ‘in België gevestigde afnemer’ kan 

verwarring scheppen.  Het determinerend criterium lijkt niet zozeer de vestiging (in de zin van 

‘domicilie’ of ‘vennootschapszetel’) in België van de afnemer maar de aflevering in België te zijn. 

 

De transacties op hubs of spotmarkten verdienen hier een speciale aandacht. Daar kan gas 

gekocht worden zonder dat men er reeds de bestemming van kent ; het kan er ook vele keren 

doorverkocht worden voordat het aan een effectieve afnemer kent. Daarom is het verkieslijk 

geen vergunning te eisen voor de leveringen aan leveringsondernemingen (zie de voorgestelde 

definitie van het begrip ‘in België gevestigde afnemer’ in paragraaf 25 van dit advies). 

 

 

29. Artikel 2, § 3, van het ontwerp doet verscheidene vragen rijzen. Vooreerst stelt het dat 

bepaalde leveringsvergunningen aan ODV kunnen onderworpen zijn. Dit schept de indruk dat 

de met een vergunning gepaard gaande ODV worden beslist door de minister die de 

vergunning afgeeft en in het kader van die afgifte. Dat blijkt ook zo te zijn onder artikel 11, 3°, 

van het ontwerp. 
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Dit lijkt evenwel niet te stroken met artikel 15/11 van de gaswet luidens welk ODV kunnen 

worden opgelegd door de Koning, na advies van de CREG, bij een in Ministerraad overlegd 

besluit. 

 

Teneinde niet de indruk te geven dat hier van de gaswet wordt afgeweken en gelet op het feit 

dat de ODV waarvan sprake in dit artikel reeds bepaald zijn in het koninklijk besluit van 15 

maart 1966 betreffende de algemene voorschriften voor gasvervoervergunningen, kan artikel 2, 

§ 3, beter uit het ontwerp geschrapt worden in zover het toch maar herhaalt wat al in de gaswet 

staat. 

 

 

30. Gelet op bovenstaande opmerkingen, kan artikel 2 van het ontwerp als volgt 

geherformuleerd worden: 

 

"Art. 2. De leveringsonderneming, met uitzondering van de distributieonderneming voor 
leveringen binnen haar eigen distributienet, die geregeld aardgas levert aan één of 
meerdere in België gevestigde afnemers die bestendig minimum 1 miljoen m³ aardgas 
per jaar afnemen, moet houder zijn van een individuele leveringsvergunning”. 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK III - TOEKENNINGSCRITERIA VAN DE LEVERINGSVERGUNNING  
 

Artikel 3 

 

31. Volgens artikel 15/4, 1°, van de gaswet kunnen de criteria voor de toekenning van de 

leveringsvergunningen inzonderheid betrekking hebben op de professionele betrouwbaarheid 

van de aanvrager, zijn technische en financiële capaciteit, de kwaliteit van zijn organisatie, de 

capaciteit van de aanvrager om aan de behoeften van zijn afnemers te voldoen, en de ODV. De 

memorie van toelichting bij het wetsontwerp dat de wet van 29 april 1999 geworden is24 bepaalt 

dat ‘de beoordeling van de capaciteit van de aanvrager om aan de behoeften van zijn afnemers 

te voldoen, slaat op zijn toegang tot voldoende hoeveelheden gas om zijn 

                                                
24 Parl. St., Kamer, 1998-1999, nr. 2025/1, p. 15. 
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leveringsverbintenissen te dekken en niet op zijn vervoercapaciteit of toegang tot een 

vervoersnet’. 

 

Aangezien de aanvrager van een leveringsvergunning normaal gezien nog geen 

leveringsverbintenissen heeft, kan niet beoordeeld worden of hij over voldoende hoeveelheden 

gas beschikt. Bovendien verwacht men een ontwikkeling van spotmarkten waar de toegang tot 

aardgas een kwestie van aangeboden prijs zal zijn. 

 

Een andere vraag is ook hoe de aanvrager van een leveringsvergunning moet aantonen over 

voldoende middelen te beschikken om de gedragscode na te leven overeenkomstig artikel 3, 

eerste lid, 3°, van het ontwerp. Het is inderdaad zo dat artikel 15/5, § 3, laatste lid, van de 

gaswet bepaalt dat de toekenning en het behoud van elke vervoer-of leveringsvergunning 

onderworpen zijn aan de naleving van de gedragscode. Deze vereiste kan maar achteraf 

gecontroleerd worden. De CREG stelt daarom voor een schriftelijke verklaring van de aanvrager 

te eisen, waarin hij zich verbindt om de gedragscode na te leven. De CREG zal een 

aanvraagformulier opstellen waarin de identiteit van de aanvrager gevraagd wordt en tekst van 

de verklaring vermeld staat. 

 

Gelet op de algemene opmerking in paragraaf 3 van dit advies adviseert de CREG dat de 

leveringsvergunningen automatisch aan de aanvrager zouden worden toegekend. Daarom kan 

hoofdstuk III volledig geschrapt worden. 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK IV - TOEKENNINGSPROCEDURE VAN DE LEVERINGSVERGUNNING 
 

Artikel 6 

 

32. Het is niet duidelijk wat wordt verstaan onder categorieën van afnemers zoals bedoeld in 

artikel 6, 4°, van het ontwerp. Indien dit onderscheid enkel betrekking heeft op een 

huishoudelijke afnemer, een tertiaire- of industriële afnemer en een elektriciteitsproducent 

vraagt de CREG zich af wat de relevantie is van deze informatie voor een 
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toekenningsprocedure.  De vereiste om aan te duiden op welke afnemers de aanvraag 

betrekking heeft, veronderstelt dat deze afnemers reeds bekend zijn en/of dat er reeds 

voorafgaandelijk leveringscontracten met deze afnemers werden afgesloten terwijl een 

leveringsvergunning in principe een vergunning zou moeten zijn voor levering aan toekomstige 

afnemers; een omgekeerde argumentatie zou er immers toe leiden dat ieder nieuw 

leveringscontract aanleiding zou kunnen geven tot een wijziging of zelfs nieuwe aanvraag van 

een leveringsvergunning (zie paragraaf 10 van dit advies). 

 

In artikel 6, 4°, van het ontwerp wordt het bewijs gevraagd dat de categorieën afnemers die de 

aanvrager wenst te bevoorraden in aanmerking komen. De CREG meent dat deze voorwaarde 

niet op zijn plaats is. Er is immers geen verbod voor een leveringsonderneming om een 

leveringscontract te sluiten met een niet in aanmerking komende afnemer verbonden met het 

vervoernet. De eligibiliteit betreft de toegang tot het net. De vervoeronderneming is niet verplicht 

toegang tot zijn net te verlenen aan niet in aanmerking komende afnemers.  Het is hem evenwel 

niet verboden toegang te verlenen aan niet in aanmerking komende afnemers. In het ontwerp 

worden de minister (en de CREG) als toezichthouders aangesteld om erop toe te zien dat een 

niet in aanmerking komend afnemer niet bij een andere leverancier dan de vervoeronderneming 

koopt. Artikel 6, 4°, van het ontwerp voegt hier een vergunningscriterium toe dat men niet 

terugvindt in artikel 15/4, 1°, van de gaswet. Artikel 6, 4°, van het ontwerp moet bijgevolg 

geschrapt worden. 

 

 

Artikelen 6 tot 12 

 

33. Rekening houdend met de opmerkingen vervat in de paragrafen 3, 6 en 32 van dit 

advies, zou dit hoofdstuk volledig geherformuleerd moeten worden, zoals volgt: 

− artikel 4: 

o ongewijzigd behouden; 

− artikel 5: 

o het woord ‘minister’ vervangen door het woord ‘commissie’; 

o in fine de woorden ‘en in achttien exemplaren afgeleverd’ toevoegen; 

− artikel 6: 

o de bepaling in 1° ongewijzigd behouden 

o de bepalingen 2° tot 6° schrappen en vervangen door: 
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‘2° een verklaring van de aanvrager waarin hij zich verbindt de gedragscode en de 
andere verplichtingen van de houders van een leveringsvergunning na te leven, 
inzonderheid de verplichtingen waarnaar verwezen wordt in dit besluit en de 
openbare dienstverplichtingen die desgevallend in een afzonderlijk besluit zullen 
opgelegd worden; 
3° de machtiging van de persoon of de personen die de aanvraag en, in het 
bijzonder, de verklaring sub 2° tekenen.’ 
 

− artikel 7: 

o volledig schrappen. 

− artikelen 8, 9 en 10: 

o vervangen door: 

‘Binnen de week doet de commissie een ontvangstmelding, en stuurt zij het dossier 
door naar de minister met haar voorstel tot afleveren van een leveringsvergunning. 
De minister beslist en geeft de aanvrager kennis van zijn beslissing binnen de 
maand te rekenen vanaf de ontvangst van het voorstel van de commissie. 
Indien geen beslissing aan de aanvrager wordt ter kennis gebracht binnen de maand 
na de ontvangstmelding door de commissie, moet de vergunning geacht worden 
toegekend te zijn.’ 
 

− artikelen 11 en 12: 

o vervangen door: 

‘De door de minister afgeleverde vergunning vermeldt dat de leveringsvergunning 
aan de aanvrager voor onbepaalde duur wordt toegekend.’ 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK V - INTREKKING, HERZIENING EN OVERDRACHT VAN DE 
LEVERINGSVERGUNNING 
 

34. Het lijkt logischer de procedure voor intrekking, herziening en overdracht van de 

leveringsvergunning te behandelen nadat de verplichtingen van de houder van een 

leveringsvergunning werden bepaald. Daarom adviseert de CREG hoofdstuk V te verplaatsen 

achter hoofdstuk VII. 
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Afdeling 1 - intrekking en herziening 
 

Artikel 13 

 

35. Artikel 15/14, § 2, laatste lid, van de gaswet voorziet dat ‘(i)n de gevallen waarin deze 

wet of de uitvoeringsbesluiten ervan het advies van de commissie vereisen, (…) deze op eigen 

initiatief voorstellen (kan) doen’. Als men deze bepaling combineert met artikel 15/5, § 3, laatste 

lid, van de gaswet, weet men duidelijk dat de CREG een initiatiefrecht heeft om voorstellen in te 

dienen tot intrekking van leveringsvergunningen. Deze bevoegdheid van de CREG bestaat 

alleszins, zelf als het koninklijk besluit daar geen gewag van zou maken. 

 

Gelet op de algemene opmerking vervat in paragraaf 7 van dit advies komt het de CREG toe de 

titularis van de vergunning in gebreke te stellen.  Het is wel wenselijk in het koninklijk besluit op 

te nemen dat de CREG de minister telkens informeert wanneer zij een titularis in gebreke stelt.  

Indien deze ingebrekestelling zou leiden tot een intrekking van de vergunning, zal dit immers bij 

ministerieel besluit dienen te gebeuren. 

 

 

36. Het feit dat de houder van een leveringsvergunning een tijd inactief is, stoort de 

organisatie van de markt niet. De CREG ziet geen reden om hiervoor een 

leveringsonderneming te sanctioneren. Bovendien zijn alle leveringsondernemingen een vaste 

jaarlijkse bijdrage verschuldigd. Niemand zal er belang bij hebben een leveringsvergunning te 

behouden zonder enige activiteiten te ontplooien. Artikel 13, § 1, 2°, van het ontwerp moet dus 

geschrapt worden. 

 

 

37. Als algemene regel moeten herhalingen vermeden worden, anders kunnen er 

discrepanties ontstaan tussen verschillende passages van het besluit. De reden om een 

vergunning in te trekken is het niet-naleven van de verplichtingen. Dit artikel verwijst dus best 

naar de verplichtingen van de houder van een leveringsvergunning, die reeds elders bepaald 

zijn, zonder die te herhalen.  Artikel 13, § 1, van het ontwerp kan in die zin vereenvoudigd 

worden. Hierdoor kunnen in het bijzonder § 1, 3° en 7°, van dit artikel geschrapt worden. 
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38. Artikel 13, §1, 4°, van het ontwerp is opnieuw een aangelegenheid die het vervoer van 

gas aangaat en dus opgevangen wordt door de gedragscode.  De CREG stelt daarom voor om 

deze bepaling te schrappen. 

 

 

39. Gelet op onze algemene opmerking vervat in paragraaf 3 van dit advies, raadt de CREG 

aan om artikel 13, § 1, 5°, van het ontwerp  te schrappen. 

 

 

40. Artikel 13, § 1, 6°, van het ontwerp heeft het over een zware inbreuk op de gedragscode. 

Gelet op het feit dat de naleving van de gedragscode behoort tot de verplichtingen die opgelegd 

worden aan de vergunninghouder en het niet-naleven van deze verplichtingen reeds 

gesanctioneerd wordt in artikel 13, § 1, 1°, van het ontwerp, kan deze bepaling geschrapt 

worden.  Het is ook niet nodig de mogelijke sanctie van intrekking van de vergunning te 

beperken tot zware inbreuken op de gedragscode. Immers wordt de vergunninghouder steeds 

in gebreke gesteld waarbij hij de gelegenheid krijgt de inbreuk te corrigeren. 

 

 

41. Artikel 13, § 2, van het ontwerp voorziet in de mogelijkheid, in speciale gevallen, van een 

herziening van de leveringsvergunning. Dergelijke herziening betreft, luidens de tweede zin van 

dit artikel, de oplegging van nieuwe voorwaarden. In zover echter de voorwaarden van de 

vergunning en verplichtingen van de vergunninghouder volgen uit de toepasselijke besluiten en 

de vergunning geen bijzondere specifieke voorwaarden oplegt (zie paragraaf 8 van dit advies), 

is een “herziening van de initieel opgelegde voorwaarden” of de oplegging van “nieuwe 

voorwaarden” niet evident. 

 

 

42. Gelet op de voorgaande opmerkingen, adviseert de CREG artikel 13 van het ontwerp te 

vervangen door volgende tekst: 

 

“Art. 13. Op voorstel van de commissie kan de minister de leveringsvergunning intrekken 
wanneer de houder ervan zijn verplichtingen, zoals bepaald in hoofdstuk [...] van dit 
besluit niet naleeft. 
De ingebrekestelling van de vergunninghouder zal gebeuren door de commissie, bij 
aangetekend schrijven gericht aan de vergunninghouder. De commissie zal de minister 
een afschrift sturen van deze ingebrekestelling. Indien de vergunninghouder binnen de 
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termijn die hem in de ingebrekestelling wordt opgelegd, zijn verplichtingen zoals 
toegelicht door de commissie niet is nagekomen, kan de commissie aan de minister 
voorstellen de vergunning van de in gebreke blijvende vergunninghouder in te trekken. 
Indien de minister het voorstel van de commissie niet volgt, zal hij haar inlichten over zijn 
beslissing haar voorstel niet te volgen.” 

 

 

 

Afdeling 2 - Overdracht van de vergunning en controlewijziging 
 

Artikelen 14 en 15 

 

43. Artikel 14 van het ontwerp stelt dat voor de overdracht van een vergunning dezelfde 

procedure als de aanvraagprocedure van hoofdstuk IV moet gevolgd worden. Vraag is of het 

dan uiteindelijk niet over een nieuwe vergunning gaat in plaats van een overgedragen 

vergunning, zodat moet bepaald worden dat overdracht van een leveringsvergunning niet 

mogelijk is. Een leverancier die al een leveringsvergunning samen met bepaalde activa en 

passiva van een andere leverancier (bv. diens contracten met producenten of niet-afnemers) wil 

overnemen, zal een volledig nieuwe leveringsvergunning moeten aanvragen. Deze oplossing is 

logisch in het licht van de opmerkingen vervat in paragraaf 10 van dit advies volgens welke het 

verkieslijk is de leveringsvergunning te verbinden met de inherente capaciteit van de 

leveringsonderneming. 

 

Iemand die een bestaande leveringsonderneming koopt, verwerft automatisch de 

leveringsvergunning. De wijziging in het aandeelhouderschap verandert niets aan de geldigheid 

van de leveringsvergunning.  

 

Indien daarentegen iemand de activa en passiva van een leveringsvergunning overneemt, 

zonder de maatschappij eigenaar te worden van de maatschappij als dusdanig, dan kan hij de 

bestaande leveringsvergunning niet verwerven. Deze vergunning is immers gebonden aan de 

leveringsonderneming als rechtspersoon van de aanvrager en niet-verhandelbaar. 

 

 

44. Gelet op de optie om de leveringsvergunning te binden aan de leveringsonderneming 

zelf, zijn de vereisten inzake het mogelijk behoud van de leveringsvergunning na 

controlewijziging hier te streng. Bovendien, ook in geval van controlewijziging wordt aan de 
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"overnemer"  opgelegd de procedures zoals beschreven in hoofdstuk IV te volgen wat de facto 

neerkomt op het aanvragen van een nieuwe vergunning. Gelet op het feit dat het 

aandeelhouderschap van een onderneming geen toekenningscriterium is voor de vergunning 

(zie artikel 3 van het ontwerp en de opmerkingen hierop vervat in de paragraaf 31 van ons 

advies), dient geen nieuwe vergunning te worden aangevraagd bij controlewijziging. In zover de 

controlewijziging een impact heeft op de informatie die de vergunninghouder jaarlijks moet 

overmaken aan de CREG (zie artikel 43 ontwerp), heeft de CREG de mogelijkheid in te grijpen 

indien nodig.  

 

 

45. De CREG acht het dus aangewezen de artikelen 14 en 15 te vervangen door de 

volgende bepaling : 

 

“De leveringsvergunningen zijn gebonden aan de leveringsonderneming en niet-
verhandelbaar. Ze blijven gelden bij controlewijziging in het aandeelhouderschap van de 
houder. Zij kunnen niet naar een andere maatschappij overgedragen worden.” 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK VI - BIJDRAGEN 
 

46. Het hoofdstuk betreffende de bijdragen zou beter als een afdeling van hoofdstuk VII 

“Verplichtingen van de houders van een leveringsvergunning” ingelast worden. Zodoende is het 

duidelijk dat men ook de bijdragen bedoelt wanneer gealludeerd wordt op de verplichtingen van 

de leveringsondernemingen. 

 

 

Artikel 16 

 

47. Gelet op het advies tot automatische toekenning van leveringsvergunning vervat in 

paragraaf 3 van dit advies, is er geen onderzoekswerk en dus ook geen grond om een 

vergoeding te vragen. De CREG stelt daarom voor dit artikel te schrappen. 
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Artikel 17 

 

48. Overeenkomstig artikel 17 van het ontwerp gebeurt de berekening van de variabele 

bijdrage in functie van de aan zijn afnemers jaarlijkse geleverde hoeveelheid gigajoules gas 

gedurende het voorgaande jaar. In het jaar waarin de vergunning wordt afgeleverd is bijgevolg 

alleen de vaste bijdrage verschuldigd. 

 

Voor de administratieve eenvoud is het verkieslijker de vaste bijdrage te koppelen aan een 

kalenderjaar en niet aan de datum van toekenning van de vergunning. Anders moet de vaste 

bijdrage voor elke houder van een vergunning op een verschillende datum gevorderd worden. 

 

Het tweede lid van artikel 17 van het ontwerp zou in die zin moeten aangepast worden en wel 

als volgt: 

 

“De vaste bijdrage is verschuldigd voor ondeelbare periodes van één kalenderjaar, 
zonder terugbetaling wanneer de leveringsvergunning pas een deel van het kalenderjaar 
geldig is geweest”. 

 

Het laatste lid van artikel 17 van het ontwerp wordt ook beter als volgt verwoord: 

 

"De variabele bijdrage van de leveringsonderneming zal voor het eerst verschuldigd zijn 
na het kalenderjaar waarin de vergunning werd toegekend en zal elk jaar berekend 
worden op basis van de activiteit gebonden aan de leveringsvergunning gedurende het 
voorgaande jaar. Bij intrekking van de vergunning zal de variabele bijdrage berekend 
voor het voorgaande jaar en de bijdrage berekend voor het lopende jaar onmiddellijk 
verschuldigd zijn”. 

 

Deze formulering laat voldoende flexibiliteit inzake de keuze van het criterium waarop de 

variabele bijdrage zal worden berekend zodat bij een wijziging van het criterium niet steeds dit 

koninklijk besluit moet worden gewijzigd.  Het volstaat dan het koninklijk besluit dat de variabele 

bijdrage in detail regelt, te wijzigen. 
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HOOFDSTUK VII - VERPLICHTINGEN VAN DE HOUDERS VAN EEN 
LEVERINGSVERGUNNING 
 

Afdeling 1 - Algemene bepalingen 
 

Artikelen 18 tot 20  

 

49. Het eerste deel van artikel 18 van het ontwerp is duidelijk een bepaling die betrekking 

heeft op het vervoer van gas en hier niet thuishoort (zie paragraaf 2 van dit advies). 

 

De CREG acht het aangewezen om in het eerste artikel van dit hoofdstuk een opsomming van 

de verplichtingen te geven. Rekening houdend met de commentaar over de hoofdstukken VI en 

VII vervat in dit advies, zou artikel 18 als volgt klinken: 

 

“De houder van een leveringsvergunning is verplicht: 
1° de gedragscode na te leven ; 
2° zijn jaarlijkse bijdragen aan de commissie te betalen ; 
3° een jaarlijks verslag bij de commissie in te dienen, onverminderd de verplichting 

om bijkomende informatie te verschaffen op vraag van de commissie ; 
4° zijn openbare dienstverplichtingen onder artikel 15/11, 2°, van de gaswet na te 

leven”. 
 

 

50. Er moet op gewezen worden dat, omwille van de formuleringen ‘alle maatregelen’ en ‘de 

nodige maatregelen’ vervat in respectievelijk de artikelen 19 en  20 van het ontwerp, de 

verplichting van de vergunninghouder een middelverbintenis is. M.a.w. de sanctie van verlies 

van vergunning geldt pas als bewezen wordt dat hij niet de nodige middelen heeft ingezet (bv. 

om het vastgelegde volume aan zijn afnemer te bezorgen) en niet zodra het resultaat (in 

hetzelfde voorbeeld, levering van het gestelde volume of respect van de verplichtingen van 

artikel 3) niet is gerealiseerd. De bewijslast dat de vergunninghouder in gebreke is ligt dan 

hoofdzakelijk op de CREG (die de naleving van de verplichtingen controleert). De toevoeging 

van deze twee artikelen aan het ontwerp heeft als gevolg dat de plichten van de 

leveringsonderneming gerelativeerd worden. Dit is wellicht het omgekeerde van wat bedoeld 

was. Men moet kiezen voor een zogenaamde resultaatsverbintenis. 
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51. Artikel 19 bepaalt dat de houder van een leveringsvergunning zijn leveringscontract 

moet naleven. Dit lijkt overbodig want alle contracten moeten nageleefd worden. Hiervoor 

verwijzen wij naar het contractenrecht. Artikel 19 kan dus geschrapt worden. 

 

 

52. Gelet op het advies om artikel 3 van het ontwerp te schrappen, moet ook artikel 20 

geschrapt worden.  

 

 

 

Afdeling 2 - De onderbreking van de vervoerdiensten 
 

53. Vraag is waarom de titel van deze afdeling beperkt blijft tot de vervoerdiensten. De 

afleveringen kunnen immers ook onderbroken worden wegens een oorzaak gelegen bij de 

leveringsonderneming zelf. Als deze laatste geen gas meer in het vervoernet injecteert, zal de 

vervoermaatschappij de aflevering van diens klanten mogen afsluiten. 

 

Artikelen 21 en 22 

 

54. De CREG is de mening toegedaan dat deze afdeling in zijn geheel geschrapt mag 

worden, aangezien alle verplichtingen aangaande onderbrekingen geregeld worden in de ODV, 

de gedragscode en de contracten. Gaat het over leveringen aan een distributieonderneming, 

dan spelen de ODV van desbetreffend koninklijk besluit25 ; gaat het om een storing in de 

vervoerdiensten dan speelt de gedragscode ; gaat het om een onderbreking die zijn oorzaak 

vindt bij de leveringsonderneming, dan geldt het leveringscontract. 

 

In elk geval moet een verwijzing naar een concreet artikel van de gedragscode om de 

onderbrekingen te definiëren vermeden worden aangezien deze gedragscode bij de publicatie 

van dit koninklijk besluit misschien nog niet uitgevaardigd is. 

 

 

Afdeling 3 - De aardgasspecificaties 

                                                
25 Koninklijk besluit van 15 maart 1966 betreffende de algemene voorschriften voor 
gasvervoervergunningen. 
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Artikelen 23 - 24 

 

55. De kwaliteit van het gas geïnjecteerd in het net, wordt gecontroleerd in het kader van de 

gedragscode. De bepalingen van artikelen 23 en 24 van het ontwerp zijn bijgevolg overbodig.  

 

 

 

Afdeling 4 - Levering aan een distributieonderneming 
 

56. Deze afdeling slaat op de gebonden markt en is dus van tijdelijke aard. Hij mag evenwel 

in zijn geheel worden geschrapt. Het betreft hier immers verplichtingen die van toepassing zijn 

op de leveringen aan de gebonden markt. De verplichtingen t.o.v. de distributieondernemingen 

worden geregeld door het koninklijk besluit van 15 maart 1966 betreffende de algemene 

voorschriften voor gasvervoervergunningen. Aangezien dit koninklijk besluit behouden wordt 

voor de gebonden markt is het niet nodig en zelfs te vermijden wegens gevaar op 

tegenstrijdigheden, om deze verplichtingen in dit ontwerp te hernemen. Indien de verplichtingen 

opgelegd door het voormelde koninklijk besluit van 15 maart 1966 moeten aangepast en 

geactualiseerd worden, dan lijkt het beter dit te doen door middel van een afzonderlijk koninklijk 

besluit (zie ook paragrafen 8 en 9 van dit advies). 

 

 

 

Afdeling 5 - Tariferingsbepalingen 
 

Artikel 31 

 

57. De invoeging van artikel 31 in het ontwerp is niet noodzakelijk. De bepalingen van dit 

artikel worden immers reeds weergegeven in artikel 15/10, § 1, van de gaswet en in artikelen 27 

en 28 van de wet van 29 april 1999. Gelet op de samenhang met afdeling 4, is het dan ook aan 

te raden dit artikel te schrappen. 

 

 

Artikel 32 
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58. Ook artikel 32 van het ontwerp is overbodig. De leveringsvoorwaarden aan de niet 

gebonden afnemers worden gecontroleerd door het Controlecomité voor de elektriciteit en het 

gas. 

 

 

 

Afdeling 6 - De aansluitingspunten van afnemers op het vervoernet 
 

59. Voor de gebonden afnemers behoort de regeling van en de controle op de aansluiting 

op het net tot de bevoegdheid van het Controlecomité voor de elektriciteit en het gas dat 

daaromtrent aanbevelingen kan doen die een (ten minste moreel) dwingend karakter hebben. 

Voor het geliberaliseerde deel van de markt, zullen deze punten terugkomen in het 

vervoercontract. Afdeling 6 van het ontwerp kan dan ook in zijn geheel geschrapt worden. 

 

 

 

Afdeling 7 - het leveringscontract 
 

Artikelen 37 en 38 

 

60. De artikelen 37 en 38 van het ontwerp gaan er blijkbaar van uit dat, ter bescherming van 

de afnemers, de vergunninghouder verplicht moet worden contracten te sluiten met zijn 

afnemers waarin minimum een antwoord gegeven wordt op een aantal vragen.  De CREG acht 

het niet opportuun zulke bepalingen in onderhavig besluit op te nemen. 

 

Het sleutelstuk voor een correcte werking van de gasmarkt is de toegang tot de vervoernetten. 

Voor dat aspect is een diepgaande regulering nodig. De relaties tussen leverings-

ondernemingen en hun klanten behoeven in principe niet méér regelgeving dan in andere 

sectoren.  

 

Het ontwerp slaat op leveringen aan afnemers die geen kleine klanten zijn, en die dus minder 

hoeven beschermd te worden. Mocht de overheid toch een bescherming willen invoeren, dan 
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kan dat beter onder vorm van ODV opgelegd worden, of via de wetgeving ter bescherming van 

de verbruikers. 

 

 

Artikelen 39 en 40 

 

61. De bepalingen van de artikelen 39 en 40 van het ontwerp moeten aan de vrijheid van de 

contracterende partijen overgelaten worden. De CREG is overigens niet bevoegd om zulke 

afspraken te controleren. Deze artikelen kunnen dus best geschrapt worden. 

 

Bovendien werd geadviseerd om in artikel 1 van het ontwerp de definities van vaste en niet-

vaste leveringen toe te voegen (zie paragraaf 17 van dit advies). 

 

 

 

Afdeling 8 - informatie 
 

Artikelen 41 en 42 

 

62. Voor de artikelen 41 en 42 van het ontwerp geldt dezelfde opmerking als deze vervat in 

de eerste alinea van paragraaf 61 van dit advies. 

 

 

Artikelen 43 en 44 

 

63. Artikel 43 van het ontwerp bepaalt welke informatie jaarlijks aan de CREG moet 

overgemaakt worden. De uiterste datum van indiening van deze informatie moet aangeduid 

worden. Gelet op de verplichting van de CREG, opgelegd in artikel 15/14, § 3, van de gaswet, 

om elk jaar vóór 1 april een verslag over de evolutie van de gasmarkt op te stellen, moet de 

datum van 15 februari in het eerste lid opgelegd worden. 

 

 

64. De CREG stelt verder voor om voor sommige punten van de opsomming in artikel 43 

van het ontwerp aan te passen en wel als volgt: 
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− punt 2° vervangen door: 

"2° de volumes van geleverd aardgas, met aanduiding van het door 
distributieondernemingen afgenomen volume, het aantal afnemers en de gemiddelde 
toegepaste prijs per verbruiksniveau (>15 miljoen m3 , > 5 miljoen m3, > 1 miljoen m3, > 
100.000 m3, en de restcategorie);" 

− de punten 3° en 4° kunnen samengevat worden in één punt. 

 

 

65. Om de informatieverplichtingen voor de leveringsonderneming te vereenvoudigen, lijkt 

het wenselijk de procedures voorzien in artikel 43 en 44 van het ontwerp samen te voegen. In 

de mate dat de gegevens die de leveringsonderneming moet overmaken voor het 

activiteitenverslag van de CREG overlappen met de gegevens die de minister aan de Europese 

Commissie en internationale organisaties moet ter beschikking stellen, kan afgesproken worden 

dat het aan de CREG zal zijn om de minister de nodige administratieve gegevens over de 

leveringsondernemingen te bezorgen. 

 

 

66. De gegevens die de leveringsondernemingen verstrekken zijn onontbeerlijk om het 

indicatief tienjarenplan voor de bevoorrading in aardgas bedoeld in artikel 15/13 van de gaswet 

op te stellen. Het is wenselijk artikel 43 van het ontwerp te vervolledigen met de volgende door 

de leveringsondernemingen te leveren informatie: 

− de structuur van het aandeelhouderschap 

− de duur van de contracten zowel wat bevoorrading als vervoer van aardgas betreft en de 

aanduiding, per soort contract (vast, niet-vast, etc.), van de minimum en maximum 

jaarhoeveelheden en de voorziene jaarhoeveelheden; 

− de financiële garanties aangeboden aan de upstream-leveranciers; 

− voor de lange termijn bevoorradingscontracten, waarvan het totaal overblijvend volume dat 

moet worden afgenomen een derde van het totale door de leverancier in het voorbije jaar 

verkochte volume overschrijdt,  een beschrijvende fiche voorleggen met de volgende 

gegevens: het soort gas, het verloop van de afleveringen in de tijd, de gereserveerde 

transportcapaciteit voor de invoer van het gas, de basisprijs en de parameters voor de 

indexatie, de contractuele herzieningsmogelijkheden, de flexibiliteit, de "minimum bill", de 

"carry forward", de mogelijkheid zich te beroepen op "hardship" in geval van ernstige 

moeilijkheden, de aandeelhoudersstructuur van de upstream-leverancier; 
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− de dagelijkse leveringen: aanduiden van het jaarlijks profiel van de dagelijks geïnjecteerde 

hoeveelheden in elk net (vervoer - of distributienet) voor het voorbije jaar; het profiel geven 

per verbruikssector  (elektriciteitsproducenten, industrie, tertiair en residentieel) en voor het 

geheel van de sectoren; 

− de structuur van de gebruikte transportcapaciteit: aanduiden voor het voorbije jaar welke 

transportcapaciteiten gereserveerd zijn en hen vergelijken met de verwachtte volumes op de 

ingangs- en afnamepunten; de impact van de bevoorradingsstrategie op de behoeften aan 

vervoercapaciteit (in het bijzonder aan de grens van het land); 

− het beroep op ondersteunende diensten, en de gereserveerde capaciteiten: flexibiliteit, 

opslag, omzetting van gaskwaliteit, odorisatie, enz.; 

− geografische verdeling van de leveringen: jaarlijkse volumes per provincie; 

− samenstelling van de aflevering op het ogenblik van de jaarlijkse piek: invoer, afname van 

stock, line-pack, onderbroken volumes in het kader van contracten voor niet-vaste 

leveringen; 

− de in het voorbije jaar uitgevoerde SWAP’s en de voorspellingen daaromtrent voor het 

lopende jaar; 

− het transport: de globale bedragen betaald aan elke vervoer- of distributieonderneming voor 

het geheel van de uitgevoerde afleveringen in het voorbije jaar; aanduiden of bepaalde 

afnemers de kosten inzake transport direct ten hunne laste nemen, de belangrijkste 

voorwaarden aangeboden door de vervoer- of distributieondernemingen beschrijven 

− alle andere gegevens die nodig zouden blijken om België in staat te stellen haar 

verplichtingen inzake informatiemededeling ten gevolge internationale verdragen na te 

leven. 

 

Bovendien dient in artikel 34 van het ontwerp de volgende twee leden worden toegevoegd : 

 

“Elk blad van dit verslag aan de commissie moet door een wettelijke vertegenwoordiger 
van de houder van de leveringsvergunning geparafeerd worden. De 
leveringsonderneming duidt aan welke delen van dit verslag hij als vertrouwelijk 
beschouwt. 
 
Op aanvraag van de commissie zal de leveringsonderneming deze informatie totaal of 
gedeeltelijk voor tussentijdse perioden verstrekken." 
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Artikel 45 

 

67. Deze informatieplicht is ook reeds verwoord in artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 

maart 1966 betreffende de algemene voorschriften voor gasvervoervergunningen en kan hier 

dus geschrapt worden. 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK VIII- - STRAFBEPALINGEN 
 

Artikel 46 

 

68. Aangezien de controle op de naleving van de vergunningen door artikel 15/14, § 2, 

tweede lid, 4°, van de gaswet aan de CREG toevertrouwd wordt, dient artikel 46 van het 

ontwerp de CREG bevoegd te maken voor het vaststellen van de inbreuken op dit besluit i.p.v. 

de ambtenaren en agenten van het Ministerie van Economische Zaken. 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK IX - SLOTBEPALINGEN 
 

Artikel 47 

 

69. De gasrichtlijn, noch de gaswet en haar uitvoeringsbesluiten hebben een directe invloed 

op de geldigheid van contracten26. Op dat gebied is het contractenrecht van toepassing. De 

CREG meent dat daarom artikel 47 van het ontwerp moet geschrapt worden. 

 

 

                                                
26 Zie ook : Parl. St., Kamer, 1998-1999, nr. 2025/6, p. 36. 
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Artikel 48 

 

70. Overeenkomstig het oorspronkelijke artikel 181 van de wet van 8 augustus 1980 

betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 had Distrigas de exclusieve concessie in 

België voor de invoer, de inontvangstneming, de doorvoer, het vervoer en de opslag van 

aardgassen. 

 

Met de wijziging van het voormelde artikel 181 schafte de wet van 29 juli 1983 het exclusief 

invoerrecht van Distrigas af. 

 

Dit impliceert dus dat vanaf dat moment elke afnemer direct verbonden met het vervoernet,  

wettelijk (te onderscheiden van contractueel) vrij was om het gas elders aan te kopen. Dit kon 

echter niet gebeuren via het vervoernet aangezien Distrigas het monopolie inzake transport 

behield en niet verplicht was om toegang tot het vervoernet te verlenen. Een geïnteresseerde 

leverancier had echter wel de mogelijkheid om een vergunning aan te vragen voor gasvervoer 

als bedoeld in hoofdstuk III van de gaswet (oorspronkelijke versie, d.i. vóór de wijziging door de 

wet van 29 april 1999) waardoor hij de afnemer rechtstreeks kon bevoorraden. In theorie 

bestaat dus de mogelijkheid dat er nu reeds gasleveringen gebeuren door andere leveranciers 

dan Distrigas aan afnemers direct verbonden met het vervoernet. Deze feitelijke leveringen 

moeten dan ook, net zoals bij Distrigas, geregulariseerd worden in het kader van onderhavig 

ontwerp tot een leveringsvergunning wordt toegekend, mits naleving van alle in dit besluit 

voorziene bepalingen. De verwijzing naar Distrigas moet worden weggelaten.  

 

Artikel 48 van het ontwerp dient aldus als volgt herschreven te worden:  

 

"Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit beschikken de leveringsondernemingen die 
reeds actief leverden aan in België gevestigde afnemers vóór de inwerkingtreding van 
onderhavig besluit, over een voorlopige leveringsvergunning mits naleving van alle in dit 
besluit voorziene bepalingen, in afwachting van de toekenning van een definitieve 
leveringsvergunning die zij verplicht zijn aan te vragen binnen de twee maanden na 
inwerkingtreding van dit besluit." 
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Artikel 49 

 

71. Het koninklijk besluit hier in ontwerp kan in elk geval niet in werking treden vóór zijn 

publicatie in het Belgisch Staatsblad. Artikel 49 kan als volgt geherformuleerd worden: 

“Dit besluit treedt in werking tien dagen na de publicatie in het Belgisch staatsblad, en 
ten vroegste op 10 augustus 2000.” 

 

Bovendien kan het besluit niet genomen worden zolang artikel 11 van de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de 

elektriciteitsproducenten op basis van artikel 33 van dezelfde wet niet in werking is getreden. 

 

 

 

 

 

BIJLAGE BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT 
 

72. Gelet op onze opmerkingen op artikel 23 van het ontwerp kan deze bijlage geschrapt 

worden. 

 

 

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

 

 

 

 

 

Voor Jean-Paul PINON 
Directeur : 

François POSSEMIERS 
Directeur 

Christine VANDERVEEREN 
Voorzitter 

 


	VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS
	ADVIES
	C 2000/009-D
	ADVIES
	
	
	
	HOOFDSTUK I - DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED
	HOOFDSTUK II – DE LEVERINGSVERGUNNING

	Artikelen 6 tot 12
	BIJLAGE BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT






