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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 belangrijkste commerciële voorwaarden voor 

de toegang via onderhandelingen tot het aardgasvervoersnet", genomen in uitvoering van 

artikel 15/5, §2, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 

producten en andere door middel van leidingen, ingevoegd door artikel 12 van de wet van 29 

april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de 

elektriciteitsproducenten. 

 

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, rekening 

houdend met het feit dat onderhavig advies slechts kon uitgebracht worden nadat de 

gedragscode krachtens artikel 15/5, §3, van de wet van 12 april 1965 betreffende het 

vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, ingevoegd door 

artikel 12 van  de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het 

fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten, werd voorgesteld. 

 

Op zijn vergadering van 23 oktober 2000 besliste het Directiecomité van de CREG tot het 

uitbrengen van het hierna volgend advies. 

 

Het ontwerp waarover de CREG advies uitbrengt is in voetnoot gedateerd op 23 mei 2000 

en wordt in bijlage toegevoegd. 
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ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

 

1. Het  ontwerp van koninklijk besluit betreffende “de belangrijkste commerciële 

voorwaarden voor de toegang via onderhandelingen tot het aardgasvervoersnet” (hierna 

‘ontwerp’ genoemd) geeft uitvoering aan artikel 15/5, §2, van de wet van 12 april 1965 

betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 

(hierna ‘gaswet’ genoemd), ingevoegd door artikel 12 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’ genoemd).  

 

De CREG merkt voorafgaandelijk op dat de Koning de inwerkingtreding van artikel 15/5, §2, 

van de gaswet nog niet heeft bepaald en zij gaat er van uit dat  de Koning de 

inwerkingtreding van deze bepaling zal regelen in een afzonderlijk koninklijk besluit dat 

eveneens geldt voor de andere bepalingen van de gaswet. De CREG heeft  het niet nodig 

geacht om hierop  te wachten alvorens advies te geven. 

  

 

2. In de memorie van toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 

1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van 

leidingen,  staat te lezen dat dit wetsontwerp  de omzetting  in Belgisch recht beoogt 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’ 

genoemd).  

 

De gaswet zet  de basisprincipes van deze liberalisering van de gasmarkt in Belgisch recht 

om. Zij is bijgevolg op meerdere punten nog vrij algemeen en vereist daarom enige 

concretisering .   

 

In deze optiek werd door de CREG, met toepassing van artikel 15/5, §3, van de gaswet, een 

voorstel van koninklijk besluit betreffende “de gedragscode voor de toegang tot 

vervoersnetten voor aardgas” opgesteld1 (hierna ‘voorstel tot gedragscode’ genoemd). 

Artikel 11 van het voorstel tot gedragscode geeft een opsomming van de regels die “de 

belangrijkste voorwaarden” uitmaken. Hierbij werd rekening gehouden met de gegevens die 

de vervoersondernemingen moeten opnemen onder de commerciële voorwaarden zoals 

bepaald  in artikel 15/5, § 2, van de gaswet. De opsomming gegeven in voormeld artikel is 

                                                
1 Voorstel nr. C 2000/003-D van 19 oktober 2000 van ‘koninklijk besluit betreffende de gedragscode en  
de belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot vervoersnetten voor aardgas’  
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echter niet limitatief.  In artikel 11 van het voorstel tot gedragscode werden dan ook 

bijkomende punten opgenomen. 

 

Artikel  15/14, §2, tweede lid, 6°, van de gaswet bepaalt dat “de belangrijkste voorwaarden 

voor de toegang tot de vervoersnetten” onderworpen worden aan de goedkeuring van de 

CREG. Artikel  15/5, §3, van de gaswet bepaalt dat een gedragscode inzake toegang tot de 

vervoersnetten wordt opgesteld  waarin  ondermeer “de basisprincipes betreffende de 

rechten en verplichtingen van de vervoersondernemingen en de netgebruikers inzake 

onderhandelingen over toegang tot het betrokken vervoernet” worden bepaald. Artikel 11 

van het voorstel tot gedragscode geeft een opsomming van de regels die “de belangrijkste 

voorwaarden” uitmaken en derhalve aan de goedkeuring van de CREG onderworpen zijn. 

Het koninklijk besluit genomen met toepassing van artikel 15/5, §2, van de gaswet, zal 

logischerwijze naar deze opsomming van “de belangrijkste voorwaarden” moeten verwijzen. 

 

De CREG is van oordeel dat het echter beter zou zijn om het voorliggend ontwerp van 

koninklijk besluit samen te smelten  met het koninklijk besluit betreffende de gedragscode. 

Dergelijke samensmelting zou in het kader van de gaswet  onderzocht moeten  worden. 

 

 

3. Artikel 15/5, §2, van de gaswet specificeert dat de vervoersondernemingen elk jaar 

de belangrijkste commerciële voorwaarden bekend maken voor het gebruik van het door 

hen geëxploiteerde vervoersnet. Aangezien de gaswet voorziet in een onderhandelde 

toegang tot het vervoersnet, stemt deze bepaling overeen met artikel 15 van de gasrichtlijn 

dat bepaalt dat, in  het geval van toegang tot het systeem via onderhandelingen,  ‘de 

aardgasbedrijven hun belangrijkste handelsvoorwaarden voor het gebruik van het systeem 

publiceren in het eerste jaar na de toepassing van deze richtlijn en vervolgens elk jaar’.  

 

Op de Ministerraad van 20 juli 2000 werd beslist de gaswet te wijzigen, ondermeer om over 

te schakelen van een onderhandelde naar een gereguleerde toegang voor derden. Als de 

gaswet effectief gewijzigd wordt,  zal het koninklijk besluit betreffende de belangrijkste 

commerciële voorwaarden voor de toegang via onderhandelingen tot het 

aardgasvervoersnet  opgeheven moeten worden2.  

 

                                                
2 CREG, voorstel nr. C 2000/002-D van 21 september 2000 over ‘de aanpassingen aan de wet van 12 
april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, 
gewijzigd door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal 
statuut van de elektriciteitsproducenten’. 
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BIJZONDERE OPMERKINGEN 
 

4. De artikelsgewijze bespreking van het advies weerspiegelt de overwegingen gemaakt 

in  het eerste deel ‘ALGEMENE OPMERKINGEN’. 

 

 

Opschrift 

 

5. De CREG stelt voor om in het opschrift van het ontwerp duidelijk te vermelden dat 

het gaat om de bekendmaking3 van de belangrijkste commerciële voorwaarden.  

 

Zolang er geen wettelijk monopolie inzake gasvervoer wordt ingevoerd naar analogie met de 

elektriciteitsmarkt, is er bovendien geen sprake van ‘het’ vervoersnet, maar kunnen er  

meerdere vervoersnetten naast elkaar bestaan. Men spreekt bijgevolg beter over  ‘een’ 

vervoersnet. 

 

In deze optiek  stelt de CREG voor om het opschrift van het ontwerp als volgt te 

herformuleren :  

 

"Koninklijk besluit betreffende de bekendmaking van de belangrijkste commerciële 
voorwaarden voor de toegang via onderhandelingen tot een  aardgasvervoersnet". 

 

 

Aanhef 

 

6. Overeenkomstig  paragraaf 2 van dit advies, stelt de CREG voor om na het eerste lid 

van de aanhef, hierna volgend lid toe te voegen: 

 

“Gelet op het koninklijk besluit van ……..2000 betreffende de gedragscode voor de 
toegang tot vervoersnetten voor aardgas, inzonderheid artikel 11;”  

 
 
Artikel 2 

 

7. Artikel 2, eerste lid, van het ontwerp vermeldt nergens op welke wijze de 

vervoersonderneming haar belangrijkste commerciële voorwaarden  bekend dient te maken. 

Distrigas bijvoorbeeld heeft  reeds een aantal commerciële voorwaarden voor de toegang tot 

                                                
3 Eigen onderlijning. 
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haar vervoersnet gepubliceerd op haar website. De CREG is van oordeel dat dit een zeer 

efficiënte vorm van communicatie uitmaakt. 

 

Deze voorwaarden moeten echter ook op papier kunnen medegedeeld worden, indien dit 

wordt gevraagd. Het is namelijk  cruciaal dat de belangrijkste commerciële voorwaarden 

door iedereen gekend zijn, ook door de potentiële netgebruikers van het betrokken 

vervoersnet, alvorens zij een aanvraag indienen voor toegang tot dat vervoersnet.  

 

 

8. De vraag rijst waarom deze publicatie "elk jaar, ten laatste op 1 oktober" dient te 

gebeuren.  Men zou hieruit kunnen afleiden  dat tussentijdse wijzigingen van deze 

voorwaarden niet  gepubliceerd moeten worden, hetgeen natuurlijk  de bedoeling niet kan 

zijn.  Deze  formulering is bijgevolg misleidend.  

 

Beter is te voorzien dat  de belangrijkste commerciële voorwaarden en elke wijziging ervan 

gepubliceerd moeten worden  binnen de maand na goedkeuring ervan. 

 

 

9. De gaswet bevat in artikel 15/5, §2, een niet-exhaustieve lijst van voorwaarden die 

door de Koning verder  gespecificeerd moeten worden.  De CREG stelt evenwel vast dat de 

lijst die in artikel 2, tweede lid, van het ontwerp is opgenomen, opnieuw niet exhaustief is. Er 

wordt immers  uitdrukkelijk vermeld : "De belangrijkste commerciële voorwaarden bevatten 

inzonderheid:…”4. Het ontwerp vermeldt echter niet wie beslist of  de door de 

vervoersonderneming gepubliceerde voorwaarden al dan niet volledig zijn, hetgeen 

aanleiding geeft tot  rechtsonzekerheid. 

 

De CREG is van oordeel dat de lijst met de belangrijkste commerciële voorwaarden die door 

de vervoersonderneming  gepubliceerd moet worden, een exhaustieve lijst dient te zijn die  

alle voorwaarden bevat die nodig zijn  voor de onderhandelingen tussen de toekomstige 

netgebruiker en de vervoersonderneming met betrekking tot  de toegang tot en het gebruik 

van het desbetreffende vervoersnet. 

 

De in artikel 11 van het voorstel tot gedragscode opgesomde belangrijkste voorwaarden 

volstaan om als belangrijkste commerciële voorwaarden gepubliceerd te worden. In  het 

ontwerp dient bijgevolg gewoon verwezen te worden naar artikel 11 van het voorstel tot 

gedragscode. 
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10. Het is bovendien onontbeerlijk dat een aanvrager van toegang tot een vervoersnet  

kan beschikken over informatie omtrent de structuur en de eigenschappen van het 

vervoersnet. Deze informatie valt niet onder de omschrijving “belangrijkste voorwaarden”, 

zoals gedefinieerd door artikel 11 van het voorstel tot gedragscode,  omdat ze niet aan de 

goedkeuring van de CREG wordt onderworpen, maar krachtens artikel 15/5, §2, tweede lid, 

2°, van de gaswet  bekendgemaakt moet worden. 

 

 

12. Gelet op de hierboven vermelde opmerkingen, stelt de CREG voor om het volledige 

artikel 2 van het ontwerp als volgt te herformuleren;  

 

"Art. 2. De vervoersonderneming maakt de structuur en de eigenschappen van haar 
vervoersnet en de belangrijkste commerciële voorwaarden voor het gebruik ervan 
bekend op haar website. Zij stelt deze gegevens op papier ter beschikking  van al wie 
ze aanvraagt. De vervoersonderneming maakt deze gegevens bekend  binnen de 
maand na  de goedkeuring van de belangrijkste commerciële voorwaarden of van 
elke wijziging ervan. 

 

De belangrijkste commerciële voorwaarden omvatten de regels en de cijfers 
opgenomen in de lijst vermeld in artikel 11 van het koninklijk besluit betreffende de 
gedragscode voor de toegang tot vervoersnetten voor aardgas." 

 

 

Artikelen 3 en 4 

 

13. In de artikelen 3 en 4 van het ontwerp worden de voorwaarden bepaald  waarmee de 

vervoersonderneming  rekening dient te houden bij  het vastleggen van haar tariefstuctuur 

en het bepalen van haar indicatieve prijzen.  

 

De CREG is van oordeel dat deze aangelegenheden beter  geregeld  worden in het voorstel 

tot gedragscode, aangezien artikel 15/5, §3, 8°, van de gaswet uitdrukkelijk bepaalt dat de 

basisprincipes inzake tarificatie in de gedragscode worden  opgenomen. Deze 

aangelegenheid werd bijgevolg opgenomen in het voorstel tot gedragscode dat door de 

CREG werd opgesteld.  

 

De artikelen 3 en  4 van het ontwerp mogen bijgevolg geschrapt worden. 

 

 

                                                                                                                                                   
4 Eigen onderlijning. 
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Artikel 5 

 

14. Aangezien artikel 15/14, §2, van de gaswet de controle op de naleving van de 

uitvoeringsbesluiten van de gaswet  aan de CREG toevertrouwt, dient artikel 5, eerste lid, 

van het ontwerp de CREG bevoegd te maken voor het vaststellen van de inbreuken op dit 

besluit samen met de ambtenaren en agenten van het Ministerie van Economische Zaken. 

 

 

15. Een strafbepaling opnemen in een koninklijk besluit is juridisch mogelijk voor zover 

de machtiging door de wet voldoende nauwkeurig is omschreven en betrekking heeft op de 

tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de essentiële elementen voorafgaandelijk door 

de wetgever zijn vastgesteld5. In het voorliggend geval wordt  de wettelijke machtiging 

gegeven in artikel 20/2, §2, van de gaswet.  Bovendien lijkt de opdracht aan de Koning 

voldoende nauwkeurig omschreven, gelet op de opsomming van de commerciële 

voorwaarden in artikel 15/5, §2, van de gaswet. 

 

De CREG benadrukt evenwel dat het mechanisme van administratieve geldboetes, voorzien 

bij artikel 20/2 van de gaswet, vermoedelijk efficiënter zal zijn. Gelet op de toezichthoudende 

taken van de CREG is zij immers het best geplaatst om desgevallend sancties op te leggen.   

 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

Jean-Paul PINON 

Directeur 

 Christine VANDERVEEREN 

Voorzitter 

 

 

                                                
5 Arbitragehof, arrest nr. 117/98 van 18 november 1998; J. VELAERS,  De Grondwet en de Raad van 
State, afdeling Wetgeving, Antwerpen, Maklu, 1999,  93. 
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