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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 een advies te geven over een ontwerp van 

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

toekenning van de leveringsvergunningen », 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 zijn vergadering van 6 juli 2000 nam het Directiecomité van de CREG het advies 

A2000/009-D1 aan, overeenkomstig het verzoek van de Staatssecretaris. 

 
Op 25 april 2001 ontving de CREG een nieuwe brief van de Staatssecretaris, gedateerd op 24 

april 2001, met het verzoek hem zo vlug mogelijk een advies te geven over het bedrag van de 

vergoeding die moet betaald worden voor het onderzoek door de CREG van een aanvraag tot 

leveringsvergunning. 

 
Op zijn vergadering van 17 mei 2001 nam het Directiecomité het onderhavige advies aan. 

 

o   O   o 

 

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

levering van aardgas en de toekenning van de leveringsvergunningen » (hierna genoemd « het 

ontwerp ») is 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 (hierna genoemd 

« de 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. In zijn 

advies A2000/009-D over het ontwerp (paragraaf 3), had de CREG voorgesteld de 

leveringsvergunningen automatisch af te leveren op gewone aanvraag en vervolgens zeer 

aandachtig de naleving van de verplichtingen door de houders van deze leveringsvergunningen 

te controleren. 

                                                
1 CREG, Advies A2000/009-D van 6 juli 2000 over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de 
algemene voorwaarden voor de levering van aardgas en de toekenning van de leveringsvergunningen. 
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Bijgevolg had ze voorgesteld artikel 16 van het ontwerp weg te laten, dat de vergoeding voor 

het onderzoek van de aanvraag tot leveringsvergunning betreft, aangezien er in het geval van 

een automatische aflevering geen onderzoek plaats heeft (paragraaf 47 van het advies 

A2000/009-D over het ontwerp). De CREG stelt vast dat haar advies op dit punt niet opgevolgd 

werd en dat de enige wijziging die aan artikel 16 van het ontwerp werd aangebracht erin 

bestond de betaling van de vergoeding aan de minister te vervangen door de betaling van de 

vergoeding aan de CREG. In verband met dit artikel 16 van het ontwerp is de Raad van State 

overigens van mening dat de CREG in een officieel advies het bedrag van de vergoeding moet 

bepalen. 

 

 

2. De CREG heeft geen kopie ontvangen van het ontwerp van koninklijk besluit zoals het 

nu wordt overwogen. Ze weet dus niet welke criteria voor de toekenning van de vergunningen in 

aanmerking genomen worden en kan geen raming maken van de kosten voor de behandeling 

van de dossiers. 

 

De CREG heeft geen kopie van het advies van de Raad van State ontvangen. Ze veronderstelt 

dat de commentaar van de Raad van State, overgenomen in de brief van de Staatssecretaris, 

betrekking heeft op een artikel 16 zoals dat in dezelfde brief wordt geformuleerd. 

 

 

3. Artikel 15/15, §4, van de gaswet stelt dat de vergoedingen te betalen door de houders 

van vervoer- en leveringsvergunningen een gedeelte van de werkingskosten van de CREG 

dekken dat bepaald wordt volgens een forfaitaire verdeelsleutel. De CREG is van mening dat, 

om de gasmarkt open te stellen en dynamisch te maken, het aangewezen is de toegang ertoe te 

vergemakkelijken en de toegangskosten zo laag mogelijk te houden. Met het oog hierop stelt de 

CREG een bedrag voor van 5.000 euro voor het onderzoek van een aanvraag tot 

leveringsvergunning. 

 

 

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