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ADVIES 

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

ontving op 12 februari 2002 van de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling 

het verzoek bij brief, gedateerd op 7 februari 2002, hem advies te geven over een ontwerp van 

koninklijk besluit betreffende de openbare dienstverplichtingen in de aardgasmarkt. 

Overeenkomstig artikel 15/14, §2, laatste lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende het 

vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen beschikt de CREG in 

principe over een termijn van 40 dagen om advies uit te brengen. 

In het eerste deel van dit advies worden een aantal algemene opmerkingen geformuleerd 

omtrent het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de openbare dienstverplichtingen in de 

aardgasmarkt. Het tweede deel bevat de artikelgewijze bespreking van het ontwerp. 

De termijn die aan de CREG werd toegewezen om haar advies over te maken, was te kort om 

het advies voorafgaandelijk aan de goedkeuring door het Directiecomité over te maken aan de 

Algemene Raad. De door het Directiecomité goedgekeurde tekst van het advies wordt 

gelijktijdig naar de Algemene Raad en de Minister gestuurd. 

Het ontwerp van koninklijk besluit, waarop dit advies betrekking heeft, is in bijlage toegevoegd.  
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ALGEMENE OPMERKINGEN 

Strekking van het ontwerp 

1. De CREG stelt vast dat de inhoud van het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de 

openbare dienstverplichtingen in de aardgasmarkt (hierna ‘het ontwerp’) ruimer is dan het 

opschrift laat blijken.  

Het ontwerp strekt er enerzijds toe vervoersondernemingen en leveringsondernemingen 

openbare dienstverplichtingen op te leggen ten gunste van niet in aanmerking komende 

afnemers (artikel 2 van het ontwerp) en anderzijds voorlopige maatregelen te nemen inzake 

aardgasvervoer om aan de primordiale behoeften van het land te voldoen (artikel 3 van het 

ontwerp). 

Wat het aspect ‘openbare dienstverplichtingen’ betreft, heeft het ontwerp uitsluitend betrekking 

op de openbare dienstverplichtingen ten gunste van de captieve markt. De CREG is van 

oordeel dat artikel 15/11 van de gaswet, hetwelk in de aanhef van het ontwerp als rechtsgrond 

wordt vermeld, zodanig moet worden geïnterpreteerd1 dat er : 

1° voor de vervoersondernemingen enkel openbare dienstverplichtingen kunnen worden 

opgelegd inzake investeringen ten gunste van niet in aanmerking komende afnemers in de 

mate dat deze investeringen economisch verantwoord zijn;  

2° voor de leveringsondernemingen openbare dienstverplichtingen kunnen worden opgelegd : 

a) inzake regelmaat en kwaliteit van leveringen van aardgas (ongeacht of de afnemer al 

dan niet in aanmerking komt); 

b) inzake bevoorrading van : 

• distributieondernemingen 

• andere afnemers, in de mate dat zij niet in aanmerking komen. 

Het voorliggende ontwerp vormt derhalve een gedeeltelijke uitvoering van artikel 15/11 van de 

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

middel van leidingen (hierna ‘de gaswet’). 

                                                 
1 Studie (F)010628-CREG-034 van 28 juni 2001 over ‘de openbare dienstverplichtingen in de 
gassector’, paragraaf 6.  



4/24 

Rekening houdend met de artikelen 10 en 11 van het ontwerp bedoelt het ontwerp voor de 

leveringsondernemingen weliswaar openbare dienstverplichtingen op te leggen zowel inzake 

regelmaat en kwaliteit van de leveringen als inzake bevoorrading. Doch, het beoogt geen 

openbare dienstverplichtingen op te leggen inzake regelmaat en kwaliteit van de leveringen 

aan in aanmerking komende afnemers en inzake bevoorrading aan in aanmerking komende 

distributieondernemingen. 

Een bijkomend wettelijk initiatief zal derhalve noodzakelijk zijn teneinde de openbare 

dienstverplichtingen met betrekking tot de vrije markt te bepalen. 

Wat het aspect ‘voorlopige maatregelen’ betreft wordt verwezen naar wat uiteengezet wordt in 

paragraaf 15 van dit advies. 

Studie van 28 juni 2001 over ‘de openbare dienstverplichtingen in de 
gassector’2  

2. De CREG wenst eraan te herinneren dat zij over de openbare dienstverplichtingen in 

de gassector reeds op eigen initiatief een studie heeft gemaakt. In deze studie heeft zij 

hoofdzakelijk het wettelijk kader inzake openbare dienstverplichtingen geschetst, een analyse 

gemaakt van het begrip openbare dienstverplichtingen en gewezen op de publicatieplicht van 

de openbare dienstverplichtingen en de meldingsplicht ervan aan de Europese Commissie. 

Deze studie had in feite tot doel het algemeen kader te schetsen waarbinnen openbare 

dienstverplichtingen kunnen worden opgelegd op federaal niveau.  

De aldaar gemaakte opmerkingen dienen hier als integraal herhaald te worden beschouwd, 

tenminste voor zover zij betrekking hebben op de gebonden markt.  

Noodzaak van een nieuw koninklijk besluit 

3. In de gebonden markt zijn de bestaande verplichtingen gekoppeld aan de 

vervoersvergunningen en zijn ze enkel van toepassing op de bevoorrading van de distributie-

ondernemingen. Zij werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 15 maart 1966 betreffende 

de algemene voorschriften voor gasvervoersvergunningen (hierna ‘het koninklijk besluit van 

15 maart 1966’) in uitvoering van artikel 16 van de gaswet. 

                                                 
2 Studie (F)010628-CREG-034 van 28 juni 2001 over ‘de openbare dienstverplichtingen in de 
gassector’. 
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Deze verplichtingen zijn tot op heden nog steeds van kracht. 

De toepassing van voormeld besluit van 15 maart 1966 is evenwel moeilijk geworden gelet op 

het feit dat de eertijds verticaal geïntegreerde vervoersonderneming N.V. DISTRIGAS haar 

vervoers- en leveringsactiviteiten heeft opgesplitst. 

Aangezien de leveringsonderneming (de N.V. DISTRIGAS) alle bevoorradings- en 

leveringscontracten toegewezen krijgt, is de vervoersonderneming (de N.V. FLUXYS) niet 

langer in staat te voldoen aan die algemene voorschriften die betrekking hebben op de 

levering aan de distributiediensten.  

Teneinde de continuïteit van de algemene voorschriften te verzekeren werd tussen de N.V. 

FLUXYS en de N.V. DISTRIGAS een voorlopige overeenkomst gesloten in afwachting van 

een aangepaste wetgeving. 

Rekening houdend met de nieuwe marktsituatie verwelkomt de CREG derhalve huidig 

wetgevend initiatief waarbij de verplichtingen inzake bevoorrading en levering van niet in 

aanmerking komende distributieondernemingen niet langer aan de vervoersvergunning 

verbonden blijven, doch verplichtingen worden voor de houder van een leveringsvergunning. 

Duidelijkheid van de openbare dienstverplichtingen 

4. Artikel 3.2 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 

‘de gasrichtlijn’) bepaalt dat de lidstaten aardgasbedrijven verplichtingen inzake openbare 

dienstverlening mogen opleggen, die betrekking kunnen hebben op de veiligheid, die zowel de 

voorzieningszekerheid als de regelmaat, kwaliteit en prijs van de leveringen omvat, alsmede 

op de bescherming van het milieu. Deze verplichtingen moeten duidelijk gedefinieerd, 

transparant, niet-discriminerend en controleerbaar zijn.  

Dit is niet steeds het geval in het voorliggende ontwerp. 

Sommige bepalingen beperken zich ertoe te verwijzen hetzij naar contractuele verplichtingen, 

hetzij naar andere wetgeving, hetgeen moeilijk als duidelijk gedefinieerd, transparant en niet-

discriminerend kan worden beschouwd. De CREG stelt zich overigens de vraag op welke 

manier zij de uitvoering van de openbare dienstverplichtingen kan controleren en evalueren 

overeenkomstig artikel 15/14, §2, 7°, van de gaswet, indien de beoordeling gedetermineerd 

wordt door de bepalingen van het contract.  
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Een andere keer schuift het ontwerp de bevoegdheid om openbare dienstverplichtingen op te 

leggen eenvoudigweg door naar de Koning, zodat de wettelijke vereiste van de beraadslaging 

in Ministerraad en het advies van de CREG omzeild wordt. 

De CREG benadrukt het belang om de openbare dienstverplichtingen nauwkeurig te bepalen 

in het besluit. Aangezien zij belangrijke politieke keuzes bevatten, kunnen zij niet bepaald 

worden via verwijzing of gedelegeerd worden alsof het gaat om ‘bijkomstige’ maatregelen.  

Noodzaak tot wijziging van de gaswet 

5. Teneinde de impact van de openbare dienstverplichtingen in alle transparantie te 

kunnen opvolgen, zouden al deze verplichtingen alsook de mechanismen inzake 

tenuitvoerlegging die eruit voortvloeien individueel en nauwkeurig moeten worden beschreven. 

Voorts is het niet billijk het toepassingsgebied van de openbare dienstverplichtingen op 

algemene wijze te beperken tot de niet in aanmerking komende afnemers. Niet alleen is dit in 

strijd met de Europese richtlijn, het lijkt ook onlogisch indien men het volgende voorbeeld voor 

ogen houdt. Het is niet omdat de meest hulpbehoevenden morgen wel in aanmerking zouden 

komen dat ze enkel en alleen daarom de gunst van sociale maatregelen zouden moeten 

verliezen. 

Anderzijds lijkt het niet opportuun, laat staan mogelijk, de weerslag van deze verplichtingen 

uitsluitend te financieren via de houders van leveringsvergunningen. Men kan inderdaad 

overwegen om deze verplichtingen te financieren via houders van een vervoersvergunning, 

door middel van belastingen, groene certificaten of ook met behulp van andere mechanismen 

die men niet mag uitsluiten. 

Tot slot, teneinde de transparante financiering te verzekeren zou elke openbare 

dienstverplichting die een meerkost meebrengt moeten worden gefinancierd via een specifiek 

autonoom fonds. 
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Om deze redenen, aangezien het bijzonder moeilijk is een precieze en onveranderlijke 

definitie in abstracto te geven van openbare dienstverlening en omdat het gemakkelijker is 

openbare dienstverlening in concreto te omschrijven aan de hand van zijn inhoud, dit wil 

zeggen door het opsommen van een aantal opdrachten die op een bepaald ogenblik worden 

beschouwd als zijnde collectief prioritair, wordt voorgesteld artikel 15/11 van de gaswet te 

vervangen door wat volgt: 

« §1. Elke openbare dienstverplichting in de aardgassector die betrekking kan hebben 
op de veiligheid, met inbegrip van de voorzieningszekerheid, de regelmaat, de kwaliteit 
en de prijs van de leveringen, wordt door de Koning bepaald bij een in Ministerraad 
overlegd besluit, na advies van de Commissie. 

§2 Elk besluit dat in uitvoering van §1 wordt genomen, moet ten minste de beschrijving 
bevatten van de beoogde doelstellingen en van hun begunstigden. Indien er behoefte 
is aan financiering, stelt het besluit, indien het geen forfaitaire bedragen toekent, de 
methodologie vast die toelaat in alle transparantie de meerkosten te berekenen die 
voortvloeien uit de betrokken openbare dienstverplichtingen. 

§3 Elke openbare dienstverplichting die specifieke kosten meebrengt die worden 
bepaald volgens de in §2 bedoelde methodologie, wordt gefinancierd via een specifiek 
fonds dat wordt gespijsd krachtens het in het betrokken besluit beschreven proces. De 
Commissie beheert elk van deze fondsen op objectieve, transparante en niet-
discriminerende wijze.» 

In de eerste paragraaf van de voorgestelde bepaling werd het toepassingsgebied van de 

openbare dienstverplichtingen overgenomen van artikel 3.2 van de gasrichtlijn, met 

uitzondering van het aspect ‘bescherming van het milieu’, aangezien dit uitsluitend tot de 

bevoegdheid van de gewesten behoort. Het spreekt vanzelf dat de openbare 

dienstverplichtingen die de Koning kan opleggen zich binnen de bevoegdheidssfeer van de 

federale overheid moeten situeren. 

Indien de voorgestelde wijziging van de gaswet wordt doorgevoerd, zal de CREG 

desgevallend een nieuw advies met betrekking tot het koninklijk besluit houdende vaststelling 

van de openbare dienstverplichtingen en de financiering ervan moeten formuleren. 

6. Verder wenst de CREG te wijzen op de noodzaak om artikel 181 van de wet van 8 

augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 op te heffen. 

Artikel 28 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het 

fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten heeft het artikel 181 van voormelde wet van 8 

augustus 1980 vervangen als volgt : 

“De distributieondernemingen dragen, tegen reële kostprijs, de kosten die de 
gasondernemingen maken ter uitvoering van openbare dienstverplichtingen 
betreffende de bevoorrading in aardgas van distributieondernemingen.” 
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De invoeging door de wet van 16 juli 2001 houdende wijziging van de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, van de wet van 12 april 1965 betreffende 

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

Wetboek van de inkomstenbelastingen van 1992 van het artikel 15/11, 3°, in de gaswet doet 

een strijdigheid ontstaan met artikel 181 van voormelde wet van 8 augustus 1980. 

Artikel 181 van voormelde wet van 8 augustus 1980 voorziet dat de openbare 

dienstverplichtingen inzake de bevoorrading van distributieondernemingen gefinancierd 

worden door de distributieondernemingen, terwijl artikel 15/11, 3° van de gaswet voorziet dat 

dezelfde openbare dienstverplichtingen worden gefinancierd door de houders van een 

leveringsvergunning en door het fonds in de mate de kosten een onbillijke last 

vertegenwoordigen. 

Niettegenstaande het principe lex posterior derogat priori bovenstaande tegenstrijdigheid zou 

kunnen verhelpen is de CREG van mening dat artikel 181 van voormelde wet van 8 augustus 

1980 het best kan worden opgeheven. 

7. Aangezien de perequatie van de tarieven algemener is dan een bijzondere openbare 

dienstverplichting, stelt de CREG een derde aanpassing van de gaswet voor en dit concept op 

te nemen in de wet van 12 april 1965. De argumentering luidt als volgt. 

Voor de elektriciteitsmarkt voorziet de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt (hierna ‘de elektriciteitswet’) in de tweede paragraaf van artikel 12 zes 

richtsnoeren waaraan de tarieven moeten beantwoorden. Het zesde richtsnoer wordt als volgt 

beschreven: 

«De tariefstructuren zijn uniform voor het hele grondgebied, zonder opsplitsing volgens 
geografische zone.» 

Voor de aardgasmarkt voorziet de wet van 12 april 1965 sinds haar wijziging van 16 juli 2001 

eveneens zes richtsnoeren. De eerste vijf stemmen overeen met de eerste vijf richtsnoeren 

van de elektriciteitswet. Het zesde richtsnoer daarentegen heeft een andere inhoud en werd 

als volgt geformuleerd: 

«De tariefstructuren houden rekening met de gereserveerde capaciteit die nodig is om 
de dienstverlening van het transport te waarborgen.» 

Afgezien van het feit dat, aangezien dit zesde richtsnoer werd ingevoegd in de gaswet, het 

logisch zou zijn geweest het toe te voegen omwille van de samenhang met de elektriciteitswet 

(het equivalent van de capaciteit in gas is het vermogen in elektriciteit), kunnen we opmerken 
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dat dit richtsnoer in te grote mate betrekking heeft op details inzake tarifering, wat in een 

algemene wet zou moeten worden vermeden. 

Bijgevolg stelt de CREG voor dit zesde richtsnoer van de gaswet te schrappen en te 

vervangen door het equivalent van het zesde richtsnoer van de elektriciteitswet. Daartoe zou 

men de volgende formulering kunnen gebruiken: 

«De tariefstructuren die worden toegepast door elke houder van een 
vervoersvergunning van aardgas zijn uniform op het hele grondgebied, zonder 
opsplitsing volgens geografische zone.» 

De voornaamste reden om dit richtsnoer in te voeren, is dat het wenselijk is aan alle klanten 

die op het aardgasvervoersnet kunnen worden aangesloten diensten aan te bieden tegen 

redelijke prijsvoorwaarden en die een standaard kwaliteitsniveau bereiken, zonder opsplitsing 

volgens geografische ligging. Louter economisch gezien kunnen we eraan toevoegen dat het 

in een vermaasd netwerk moeilijk is op eenvoudige, transparante en niet-discriminerende 

wijze specifieke investeringsquota toe te kennen aan bepaalde klanten veeleer dan aan 

andere klanten. 

Het enige reële probleem dat dit richtsnoer kan meebrengen in vergelijking met het richtsnoer 

dat bestaat voor de elektriciteitsmarkt, bestaat erin dat de wetgever voorlopig geen monopolie 

heeft toegekend voor het vervoer van aardgas in België. We herinneren eraan dat een 

eventueel monopolie niet strijdig zou zijn met de huidige Europese richtlijnen en evenmin met 

het ontwerp van nieuwe richtlijn dat een monopolie uitdrukkelijk toestaat. 

Om dit probleem op te lossen past het een mechanisme te voorzien dat belet, via het tot stand 

brengen van eventuele directe leidigen, dat het geïnterconnecteerd netwerk wordt 

gedeoptimaliseerd. Indien de wetgever het principe van mededinging in de transportsector 

wenst te behouden, dan past het te voorkomen dat dit gebeurt ten nadele van de 

consumenten die voor hun bevoorrading afhankelijk blijven van het geïnterconnecteerd 

netwerk. 

Bijgevolg stelt de CREG voor dit nieuwe richtsnoer als volgt te vervolledigen: 

«… . In het geval waarin een directe leiding die voldoet aan de criteria bedoeld in 
artikel 3 zou worden gebouwd en geëxploiteerd, en in het geval waarin dit tegelijk zou 
kunnen leiden tot een prijsstijging voor de afnemers die voor hun bevoorrading 
afhankelijk blijven van het geïnterconnecteerd netwerk, dan moet de onderneming die 
verantwoordelijk is voor de directe leiding een equivalent bedrag storten dat tot doel 
heeft deze stijging te neutraliseren, exclusief betaling uit de eigen fondsen, in een 
speciaal fonds dat de Commissie beheert op objectieve, transparante en niet-
discriminerende wijze.» 
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Op deze manier worden alleen de reële economische winsten toegekend aan de klanten van 
de eventuele directe leiding, zonder dat de prijzen voor de andere klanten stijgen. 

Personeel toepassingsgebied van de openbare dienstverplichtingen 

8. Artikel 15/11, 1° en 2°, van de gaswet bepaalt dat openbare dienstverplichtingen 

kunnen worden opgelegd aan houders van een vervoersvergunning, respectievelijk houders 

van een leveringsvergunning. 

In het ontwerp worden geregeld de termen vervoers- en leveringsonderneming gebruikt. 

Niet alle leveringsondernemingen zijn evenwel in het bezit van een leveringsvergunning. Zo is 

de niet-gebruikelijke levering van aardgas aan in België gevestigde afnemers niet 

vergunningplichtig.  

Men kan de begrippen derhalve niet door elkaar gebruiken. De term ‘leveringsonderneming’ 

dient derhalve waar nodig in het ontwerp te worden vervangen door ‘houder van een 

leveringsvergunning’. 

Niettegenstaande alle vervoersondernemingen houder zijn van een vervoersvergunning en 

men derhalve de begrippen door elkaar zou kunnen gebruiken, is het aangewezen de 

terminologie van de gaswet consequent over te nemen. 

De term ‘vervoersonderneming’ weze dus waar nodig in het ontwerp vervangen door de 

termen ‘houder van een vervoersvergunning’. 

Dit neemt niet weg dat de CREG betreurt dat, volgens de gaswet, niet alle 

leveringsondernemingen gehouden zijn de openbare dienstverplichtingen na te leven. Er 

bestaat immers geen enkele reden om de leveringsondernemingen, die geen houder van een 

leveringsvergunning zijn, anders te behandelen. 

9. Artikel 15/11, 1°, van de gaswet bepaalt dat openbare dienstverplichtingen kunnen 

worden opgelegd ten gunste van afnemers die geen in aanmerking komende afnemers zijn.  

Artikel 15/11, 2°, van de gaswet heeft het over ‘distributieondernemingen, en andere 

afnemers, in de mate dat zij niet in aanmerking komen’. 

Overeenkomstig artikel 1, 22°, van de gaswet wordt een ‘afnemer’ gedefinieerd als ‘elke 

eindafnemer, elke distributieonderneming en elke leveringsonderneming’. 
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De termen ‘afnemers die geen in aanmerking komende afnemers zijn’ betekenen dan ‘elke 

niet in aanmerking komende eindafnemer, distributieonderneming en leveringsonderneming’. 

De termen ‘niet in aanmerking komende leveringsonderneming’ hebben evenwel geen enkele 

betekenis. Volgens artikel 15/5, §1, van de gaswet moeten de houders van 

leveringsvergunningen immers niet verklaard worden in aanmerking te komen, aangezien zij 

steeds toegang tot het vervoersnet hebben voor de leveringen aan in aanmerking komende 

afnemers. 

De CREG is van mening dat de gaswet een definitie van het begrip ‘niet in aanmerking 

komende afnemer’ moet bevatten teneinde deze contradictio in terminis ongedaan te maken. 

Teneinde de leesbaarheid van de gaswet te verbeteren vervangt men voorgaande notie 

bovendien beter door de positieve notie van ‘gebonden afnemer’ : 

“’gebonden afnemer’ : elke niet in aanmerking komende eindafnemer en elke 
distributieonderneming in de mate dat zij niet in aanmerking komt”. 

De term ‘gebonden afnemer’ dient vanzelfsprekend waar nodig gebruikt te worden in de 

gaswet, inzonderheid in artikel 15/11, eerste lid, 1°, in geval de aanbeveling van de CREG 

uiteengezet in paragraaf 5 van dit advies niet gevolgd wordt. 

Oprichting sociaal fonds 

10. De CREG stelt vast dat hoofdstuk 4 van het ontwerp in de oprichting van een sociaal 

fonds voorziet. Rekening houdend met wat uiteengezet wordt in paragraaf 33 van dit advies, is 

dit evenwel op grond van artikel 15/11 van de gaswet niet mogelijk. De CREG beveelt de 

oprichting ervan aan op grond van het ontwerp van wet van (datum) houdende toewijzing van 

een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en 

de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake 

energielevering. 

De CREG wenst hierbij te benadrukken dat de oprichting van een federaal sociaal fonds 

evenwel slechts kan gebeuren ter financiering van federale materies. 
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ARTIKELSGEWIJZE COMMENTAAR 

OPSCHRIFT EN AANHEF 

11. Aangezien het ontwerp uitsluitend openbare dienstverplichtingen ten gunste van niet in 

aanmerking komende afnemers bedoelt op te leggen, dient het opschrift van het ontwerp in 

die zin te worden aangepast. 

Het opschrift van het ontwerp luidt dan als volgt :  

“koninklijk besluit betreffende de openbare dienstverplichtingen in de aardgasmarkt ten 
gunste van niet in aanmerking komende afnemers”. 

12. Rekening houdend met wat uiteengezet wordt in paragraaf 15 van dit advies moet de 

verwijzing naar de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de 

prijzen worden weggelaten uit de aanhef van het ontwerp. 

HOOFDSTUK I – DEFINITIES 

Artikel 1 

13. De definitie van ‘de wet van 12 april 1965’ in artikel 1, §2, 2°, van het ontwerp is 

onvolledig aangezien zij geen melding maakt van de laatste wetswijzigingen, namelijk deze 

van 16 juli 2001 en van 30 december 2001. Teneinde te vermijden dat latere wetswijzigingen 

niet begrepen zouden zijn in het toepassingsgebied van het besluit, is het beter geen 

wijzigingen in de definitie van “wet van 12 april 1965” op te nemen. 

De definitie dient derhalve te luiden als volgt : 

“’wet van 12 april 1965’ : de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 
gasachtige producten en andere door middel van leidingen.” 

Artikel 2 

14. Artikel 2 van het ontwerp dient te worden geschrapt. Het is immers geen wettekst, 

maar een intentieverklaring. Een wettekst beschrijft geen intenties, doch dient zo geschreven 

te zijn dat hij die intenties realiseert. 
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De CREG is van mening dat een consequent gebruik in het ontwerp van de termen ‘niet in 

aanmerking komende’ voor de term ‘afnemer’ die intentie op voldoende wijze realiseert. 

Artikel 3 

15. Noch artikel 15/11 van de gaswet, noch artikel 3 van de wet van 22 januari 1945 

betreffende de economische reglementering en de prijzen geeft de Koning de bevoegdheid 

om voorlopige maatregelen te nemen inzake aardgasvervoer om aan de primordiale 

behoeften van het land te voldoen.  

Artikel 15/11 van de gaswet geeft de Koning daar inhoudelijk de bevoegdheid niet toe en 

artikel 3 van voormelde wet van 22 januari 1945 kent slechts bevoegdheden toe aan bepaalde 

ministers en niet aan de Koning. 

Voorgaande artikelen, die vermeld worden in de aanhef van het ontwerp, kunnen derhalve 

geenszins als rechtsgrond dienen voor artikel 3 en Hoofdstuk V van het ontwerp.  

Artikel 3 van het ontwerp alsook hoofdstuk V van het ontwerp dienen derhalve integraal te 

worden weggelaten. 

16. De primordiale behoeften van de natie met betrekking tot het aardgas worden in 

normale omstandigheden verzekerd  via de gedragscode en de openbare 

dienstverplichtingen. 

De CREG begrijpt derhalve het nut van hoofdstuk V niet. Ofwel worden er specifieke 

bepalingen opgenomen onder de openbare dienstverplichtingen, ofwel gaat het om crisis-

situaties, en dan moet er volgens de CREG veeleer op grond van artikel 23 van de gaswet 

worden gehandeld dan op grond van de wet van 22 januari 1945, aangezien de gaswet de lex 

posterior en lex specialis is ten opzichte van de wet van 22 januari 1945. 

Overeenkomstig artikel 23 van de gaswet kunnen de beschermingsmaatregelen, met inbegrip 

van tijdelijke afwijkingen van de bepalingen van de gaswet, maar uitgewerkt worden in geval 

van dreigende of plotse crisis op  de energiemarkt, wanneer de bevoorradingszekerheid in het 

gedrang komt, of wanneer de fysieke veiligheid van personen, de veiligheid of 

betrouwbaarheid van uitrusting of installaties of de integriteit van de vervoernetten wordt 

bedreigd, hetgeen vandaag niet het geval is. 
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HOOFDSTUK II – OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN VAN 
VERVOERONDERNEMINGEN TEN GUNSTE VAN NIET IN 
AANMERKING KOMENDE AFNEMERS 

17. De artikelen 4 tot en met 9 van het ontwerp bedoelen uitvoering te geven aan artikel 

15/11, 1°, van de gaswet, doch doen dit op gebrekkige wijze. Hoofdstuk II van het ontwerp 

dient integraal te worden herzien rekening houdend met de hiernavolgende opmerkingen. 

Artikel 4 

18. De CREG is van mening dat artikel 4, §1, van het ontwerp de uiteindelijk verwachte 

resultaten moet bevatten, in plaats van concrete oplossingen op te leggen. De CREG stelt 

bijgevolg voor de algemene verplichting voor de houders van een vervoersvergunning op te 

leggen om alle bijkomende investeringen uit te voeren die elke houder van een 

leveringsvergunning toelaten zijn openbare dienstverplichtingen na te komen. Deze 

verplichting heeft volgens de CREG niet alleen betrekking op de verplichting van continue 

levering voor de vaste leveringen, onverminderd het recht om niet-vaste leveringen overeen te 

komen, maar ook op de kwaliteit van de levering en de bevoorradingszekerheid. Deze 

investeringen beperken zich bovendien niet tot het verhogen van de maximum-uurdebieten 

voorzien aan de reeds aangesloten leveringspunten of het bevoorraden van nieuwe 

leveringspunten. Ook tijdelijke maatregelen in geval van voorziene onderbrekingen zoals 

onderhoud, geplande herstellingen of onderbrekingen kunnen een openbare dienstverplichting 

vormen voor de houder van een vervoersvergunning.  

Historisch gezien heeft zich nog nooit een probleem voorgedaan van onderbrekingen van de 

leveringen wegens onderhoudswerken op het vervoersnet. Bovendien brengt de vermazing 

van het vervoersnet met zich mee dat deze onderbrekingen steeds gemakkelijker kunnen 

worden vermeden. Teneinde onderbrekingen te vermijden bestaan andere technieken zoals 

de tijdelijke bevoorrading via LNG-truck. Ook kunnen herstellingen gebeuren tijdens het in 

dienst houden van de desbetreffende pijpleiding. Het aanleggen van een bypass (Stoppel-

techniek) is één van deze technieken. Niettemin kan een onderbreking toch gerechtvaardigd 

zijn indien het vermijden ervan aanleiding zou geven tot onredelijke kosten. 

De woorden ‘in economisch verantwoorde omstandigheden’, vermeld in artikel 4, §1, van het 

ontwerp, vormen een herhaling van de termen ‘in de mate deze economisch verantwoord zijn’ 

gebruikt in artikel 15/11, 1°, van de gaswet en dienen te worden weggelaten. Overeenkomstig 

artikel 15/11, 1°, van de gaswet kan en mag de Koning alleen economisch verantwoorde 

investeringen opleggen. Andere openbare dienstverplichtingen zijn wettelijk niet mogelijk.  
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Het feit dat de investeringen ‘economisch verantwoord’ moeten zijn, verhindert niet dat de 

gewesten kunnen beslissen een universele dienstverplichting op te leggen. Artikel 9.2 van de 

gasrichtlijn stelt immers dat de lidstaten distributiebedrijven en/of leveringsbedrijven kunnen 

verplichten om te leveren aan in een bepaald gebied gevestigde en/of tot een bepaalde 

categorie behorende afnemers. Indien de gewesten een universele dienstverlening willen 

voorzien voor een bepaald gebied, dan zal dit in eerste instantie een uitbreiding van de 

distributienetten vereisen. In tweede instantie zal de houder van een vervoersvergunning 

moeten (op een efficiënte manier) beantwoorden aan de vraag naar bijkomende 

vervoerscapaciteit. 

De CREG stelt daarom voor artikel 4, §1, van het ontwerp als volgt te vervangen : 

“Indien de houder van een leveringsvergunning, of diegene aan wie een gewestelijke 
openbare dienstverplichting wordt opgelegd, voor het nakomen van zijn openbare 
dienstverplichtingen, bijkomende capaciteit nodig heeft, en erom vraagt, is de houder 
van een vervoersvergunning verplicht de nodige investeringen uit te voeren. Bij het 
oordelen of de gevraagde investeringen, overeenkomstig artikel 15/11, 1°, van de wet 
van 12 april 1965, economisch verantwoord zijn, kan het indicatief plan, vastgesteld in 
uitvoering van artikel 15/13 van de wet van 12 april 1965, richtinggevend zijn. 

De houder van een vervoersvergunning kan de gasstromen bij de werken op het 
vervoersnet onderbreken, na overleg met de houder van een leveringsvergunning, die 
leveringen uitvoert onderhevig aan openbare dienstverplichtingen, en met de 
Commissie.” 

19. Met betrekking tot artikel 4, §2, van het ontwerp betreffende de opslaginstallaties wenst 

de CREG er vooreerst aan te herinneren dat de verplichting om de continuïteit van de 

leveringen te verzekeren een verplichting is voor de houders van een leveringsvergunning, 

doch niet voor de houders van een vervoersvergunning. 

Meer algemeen dringt de CREG erop aan dat de openbare dienstverplichtingen in eerste 

instantie resultaten opleggen, en geen concrete oplossing opdringen. De optimale oplossing 

om tot een eindresultaat te komen varieert met de technologische en marktomstandigheden. 

Bovendien merkt de CREG op dat de opslag niet absoluut noodzakelijk is voor houders van 

een leveringsvergunning om hun openbare dienstverplichtingen na te leven. Het bewijs vindt 

men eenvoudigweg in de vaststelling dat leveringsondernemingen tot op heden de bestaande 

openbare dienstverplichtingen in de L-gas zone uitvoeren zonder over enige opslag in België 

te beschikken. 

De verplichting die in artikel 4, §2, van het ontwerp wordt voorgesteld, laat de leverancier aan 

de openbare distributie toe om al het in Loenhout opgeslagen gas voor zichzelf te reserveren. 

Op termijn zal Loenhout trouwens de enige ondergrondse gasopslagplaats in België zijn. Deze 
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bepaling zou ernstig nadeel toebrengen aan de openstelling van de gasmarkt in België en zou 

absoluut moeten worden geschrapt. 

De analyse waarvan een samenvatting hierbij wordt gevoegd (zie bijlage) en die volledig deel 

uitmaakt van dit advies, bewijst dat deze bevoorrechte toegang tot de opslag in België niet 

nodig is en dat dit afdoende blijkt uit de huidige situatie: vandaag al maakt de houder van 

vervoersvergunningen in ruime mate gebruik van opslagcapaciteit (en van andere 

flexibiliteitsmiddelen) in het buitenland om zijn behoeften aan flexibiliteit te dekken in de mate 

waarin de in België beschikbare opslagcapaciteit niet toereikend is. Bijna al deze behoeften 

zijn het gevolg van wettelijke verplichtingen die met openbare dienstverplichtingen kunnen 

worden vergeleken. 

Overigens is de beschikbare opslagcapaciteit zo goed als noodzakelijk om nieuwe actoren toe 

te laten zich op de Belgische markt te begeven. De tijdelijke onevenwichten tussen de 

injecties en de afnames van gas in het net kunnen moeilijk worden geneutraliseerd met behulp 

van in het buitenland aangekochte flexibiliteit. Door hun de flexibiliteit te ontzeggen die zij 

nodig hebben, zou de wetgever de poort tot de Belgische markt voor hen zo goed als 

dichtgooien. 

Het feit om de Belgische opslag te reserveren voor de gebonden markt, kan tegengestelde 

gevolgen hebben voor de prijzen: 

1° men voorkomt dat de opslagprijzen afwijken van het niveau «cost-plus»; immers, 

indien de toegang tot deze voorraden open is, dan zal de vraag wellicht groter zijn dan 

het aanbod en zou men waarschijnlijk marktprijzen moeten toepassen; 

2° het verschil tussen de marktprijzen en de «cost-plus»-prijzen zal ten goede komen aan 

de gebruikers van het net in de vorm van dalingen van de andere tarieven; 

3° door de voorraden te reserveren voor de gebonden markt, wordt het niveau van 

openstelling van de Belgische markt kleiner, wat er normaal gezien toe leidt dat het 

niveau van de eindprijzen stijgt. 

Artikel 4, §2, van het ontwerp dient derhalve geschrapt te worden. 

Artikel 5 

20. De CREG stelt vast dat artikel 5 van het ontwerp de bevoegdheid om openbare 

dienstverplichtingen op te leggen op algemene wijze overdraagt aan de Koning bij koninklijk 

besluit zonder voorafgaand advies van de CREG en zonder overleg in de Ministerraad. 
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Het opleggen van de openbare dienstverplichtingen in de zin van artikel 15/11, 1°, van de 

gaswet is nochtans voorbehouden aan de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit en 

na advies van de CREG. 

Aangezien artikel 5 van het ontwerp een verboden delegatie van bevoegdheid inhoudt, dient 

het te worden geschrapt. Zoals in paragraaf 4 van dit advies werd uiteengezet dient het 

ontwerp zélf de openbare dienstverplichtingen te definiëren en op te leggen. De nieuwe 

formulering voor artikel 4, voorgesteld in paragraaf 18 van dit advies, beantwoordt hieraan. 

Artikel 6 

21. Het is voor de CREG onduidelijk wat wordt bedoeld met ‘bijzondere 

investeringsvoorwaarden’ en of artikel 6 van het ontwerp bijgevolg over voldoende 

rechtsgrond beschikt. 

Bovendien bevat artikel 6 van het ontwerp een verboden delegatie van bevoegdheid naar 

analogie met wat uiteengezet werd in paragraaf 20 van dit advies. Artikel 6 zou dus moeten 

worden geschrapt. 

Artikelen 7 en 8 

22. Artikel 8, tweede lid, van het ontwerp moet worden geschrapt aangezien het een 

verboden delegatie van bevoegdheid inhoudt naar analogie met wat uiteengezet werd in 

paragraaf 20 van dit advies. 

23. In elk geval ontbreekt een samenhang tussen de artikelen 6 en 7 van het ontwerp. 

Overeenkomstig artikel 7 van het ontwerp gebeurt het vastleggen van de bijzondere 

investeringsvoorwaarden op basis van een voorafgaande studie met betrekking tot de 

capaciteit van het aardgasvervoersnet, terwijl artikel 6 van het ontwerp voorziet dat de Koning 

de bijzondere investeringsvoorwaarden bepaalt na advies van de CREG en in overleg met de 

houder van de vervoersvergunning. 

Het is niet duidelijk in welke mate de Koning gebonden is door de resultaten van de studie en 

in welke zin eventueel nog overleg kan worden gepleegd. Het is evenmin duidelijk wie deze 

studies moet uitvoeren en hoe zij worden gefinancierd. 
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Artikel 9  

24. Artikel 9 van het ontwerp bepaalt dat de minister de vervoersvergunning kan herzien 

en deze in bepaalde omstandigheden ook kan intrekken. Als rechtsgrond voor dit artikel zou 

artikel 4, 3°, van de gaswet kunnen worden aangevoerd. 

De CREG is evenwel van mening dat de bepalingen met betrekking tot de herziening en de 

intrekking van de vervoersvergunningen beter globaal worden opgenomen in het koninklijk 

besluit in uitvoering van artikel 4 van de gaswet, waarvan het ontwerp reeds ter advies werd 

voorgelegd aan de CREG. 

Indien het artikel toch wordt behouden, dient naar de rechtsgrond te worden verwezen in de 

aanhef. 

HOOFDSTUK III – OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN VAN DE 
LEVERINGSONDERNEMINGEN, TEN GUNSTE VAN 
DISTRIBUTIEBEDRIJVEN EN ANDERE AFNEMERS IN DE MATE DAT 
ZIJ NIET IN AANMERKING KOMEN 

Artikel 10 

25. Artikel 10 van het ontwerp is overbodig indien de termen ‘niet in aanmerking komende’ 

in het ontwerp consequent vermeld worden. 

Artikel 11 

26. Artikel 11 van het ontwerp is een overbodige herhaling van artikel 15/11, 2°, van de 

gaswet en dient derhalve te verdwijnen. 

Artikel 12 

27. Artikel 12, eerste lid, van het ontwerp bepaalt dat de regelmaat van de leveringen de 

leveringsonderneming verplicht de continuïteit van de leveringen te verzekeren 

overeenkomstig haar contract met de niet in aanmerking komende afnemer, respectievelijk 

distributieonderneming. 

De CREG verwijst naar wat zij heeft uiteengezet in paragraaf 4 van dit advies. Een 

verplichting die verwijst naar en gedetermineerd wordt door contractuele verplichtingen kan 
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men bezwaarlijk een ‘duidelijk gedefinieerde’ en ‘transparante’ openbare dienstverplichting 

noemen. Bovendien is de uitvoering ervan moeilijk controleerbaar door de CREG.  

Niettemin acht de CREG het inderdaad noodzakelijk de verplichting om de continuïteit van de 

bevoorrading te verzekeren als openbare dienstverplichting op te nemen in het ontwerp, zodat 

zij in aanmerking komt voor financiering door het fonds, opgericht op grond van artikel 15/11, 

3°, van de gaswet. 

De CREG betreurt alleen de vaagheid van de bepaling en wenst te verwijzen naar het voorstel 

van 18 oktober 2001 van ‘indicatief plan van bevoorrading in aardgas’3. In dit document wordt 

de bevoorradingszekerheid en de regelmaat van levering uitvoerig besproken over de drie 

delen van vraag, aanbod en dimensionering van het vervoersnet. Als besluit wordt in 

hoofdstuk 5.4 van dit voorstel de binnenlandse continuïteit van levering vertaald in 

hanteerbare risicocriteria die dienen als werkhypothesen : 

1°  voor de zekerheid van vervoerscapaciteit bij een piekdag (debietrisico) wordt de 

risicofactor van 1 keer in 20 jaar gehanteerd; 

2°  voor de leveringszekerheid tijdens een extreme winterperiode (volumerisico) wordt de 

risicofactor van 1 keer in 50 jaar gehanteerd. 

Rekening houdend met wat werd uiteengezet in paragraaf 18 van dit advies, kunnen deze 

bovenstaande criteria voor de dimensionering van de vervoerscapaciteit binnen het 

vervoersnet worden gebruikt als openbare dienstverplichting voor de houder van een 

leveringsvergunning. 

28. Artikel 12, tweede lid, 1°, van het ontwerp bepaalt dat de aardgaslevering kan worden 

verminderd of onderbroken voor zover de vermindering of onderbreking noodzakelijk is in 

geval van buitengewone omstandigheden of door een oorzaak buiten de wil van de 

leveringsonderneming.  

Het is niet duidelijk wat wordt bedoeld met ‘buitengewone omstandigheden’. Wellicht worden 

situaties van overmacht bedoeld. De termen ‘door een oorzaak buiten de wil van de 

leveringsonderneming’ lijken dan te verwijzen naar de leer van de ‘vreemde oorzaak’.  

Men kan zich afvragen of het nodig is de zinsnede ‘of door een oorzaak buiten de wil van de 

leveringsonderneming’ te behouden.  

                                                 
3 Voorstel (F)011018-CREG-054 van 18 oktober 2001 van ‘indicatief plan van bevoorrading in aardgas’. 



20/24 

Overmacht en vreemde oorzaak worden immers meestal gebruikt als synoniemen. Tenzij men 

‘overmacht’ eng definieert als ‘voorvallen die voorkomen buiten elk aanwijsbaar menselijk 

handelen om’ en het begrip ‘vreemde oorzaak’ dan verwijst naar ‘handelingen van individuele 

derden voor wiens handelen de schuldenaar niet verantwoordelijk is’.4 

De CREG is van mening dat het ontwerp in elk geval de voorvallen die ‘buitengewone 

omstandigheden’ of ‘overmacht’ uitmaken precies dient te definiëren. 

Met betrekking tot artikel 12, tweede lid, 2°, van het ontwerp verwijst de CREG naar paragraaf 

18 van dit advies waarin zij heeft benadrukt dat leveringen in principe niet onderbroken mogen 

worden, tenzij tussen partijen een contract voor niet-vaste capaciteit werd afgesloten. Het 

geval waar de netbeheerder zijn diensten onderbreekt vormt voor de houder van een 

leveringsonderneming een geval van overmacht. 

29. Rekening houdend met de paragrafen 27 en 28 van dit advies stelt de CREG voor 

artikel 12, eerste en tweede lid, van het ontwerp als volgt te herformuleren: 

‘De houder van een leveringsvergunning die vaste leveringen aanbiedt aan niet in 
aanmerking komende klanten, waarborgt de continuïteit van zijn leveringen in alle 
omstandigheden, behalve in de gevallen bedoeld in het derde lid van dit artikel. Hij 
stelt zijn klanten schadeloos in geval van onderbreking of vermindering van de 
leveringen. De grootte van de schadeloosstelling of de methode van berekenen wordt 
bepaald in overleg met de betrokken klanten en wordt ter goedkeuring aan de 
Commissie voorgelegd. 

De bevoorrading is gewaarborgd in extreme klimatologische omstandigheden. De 
waarschijnlijkheid van seizoensgebonden onderbreking van de bevoorrading mag niet 
meer dan één winter in vijftig jaar bedragen en het niveau van risico van onderbreking 
tijdens een piekdag mag niet meer dan één dag in twintig jaar bedragen. 

De vaste gaslevering mag in de hierna genoemde gevallen worden verminderd of 
onderbroken, voor zover de vermindering of onderbreking noodzakelijk is: 

1° ongevallen, onaangekondigde problemen ‘upstream’ of andere onvoorziene en 
buitengewone gebeurtenissen ; 
2° in geval de vervoers- of distributienetbeheerder de gasstromen onderbreekt of 
vermindert omwille van werkzaamheden op het net.’ 

De drie volgende leden van artikel 12 van het ontwerp kunnen behouden blijven mits de 

termen ‘de in artikel 10 bedoelde distributieonderneming’ worden vervangen door de termen 

‘de distributieonderneming in de mate zij niet in aanmerking komt’, mits de termijn van drie 

dagen tot één maand wordt verlengd en mits de interne referenties worden aangepast. 

                                                 
4 VAN GERVEN, W. en COVEMAEKER, S., Verbintenissenrecht, Acco, Leuven, 2001, p. 106-107. 
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Artikel 13 

30. Artikel 13 van het ontwerp bevat het voorschrift dat de leveringsondernemingen de 

aardgasspecificaties zoals bepaald in het koninklijk besluit van 12 juni 2001 betreffende de 

algemene voorwaarden voor de levering van aardgas en de toekenningsvoorwaarden van de 

leveringsvergunningen voor aardgas dienen na te leven en heeft derhalve betrekking op de 

fysische kwaliteit van het aardgas. 

De CREG stelt vast dat voormeld koninklijk besluit van 12 juni 2001 geen aardgasspecificaties 

bepaalt.  

De CREG verwijst naar paragraaf 23 van de reeds eerder vermelde studie van 28 juni 2001 

over ‘de openbare dienstverplichtingen in de gassector’5, waarin zij reeds aangaf dat het 

naleven van de aardgasspecificaties geen openbare dienstverplichting inhoudt en beter in het 

kader van de gedragscode wordt geregeld. 

Daarom stelt de CREG voor artikel 13 van het ontwerp te schrappen. 

Artikel 14 

31. De termen ‘aan een in artikel 10 bedoelde distributiebedrijf’ worden gelet op wat 

uiteengezet werd in paragraaf 25 van dit advies beter vervangen door ‘een 

distributieonderneming in de mate zij niet in aanmerking komt’. 

De termen ‘nieuwe distributiebedrijven of andere gebruikers’ moeten worden vervangen door 

de termen ‘nieuwe afnemers’. 

HOOFDSTUK IV – DE FINANCIERING VAN DE OPENBARE 
DIENSTVERPLICHTINGEN 

32. Gelet op de openbare dienstverplichtingen dewelke de CREG voorstelt in dit advies en 

het huidig wettelijk kader, is de oprichting van het fonds waarvan sprake in artikel 15/11, 3°, 

van de gaswet niet noodzakelijk. De kosten verbonden aan deze openbare 

dienstverplichtingen worden via de normale tarieven gedekt.  

De CREG stelt derhalve voor hoofdstuk IV van het ontwerp te schrappen.  

                                                 
5 Studie (F)010628-CREG-034 van 28 juni 2001 over ‘de openbare dienstverplichtingen in de 
gassector’. 
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Het voorgaande doet geen afbreuk aan hetgeen de CREG heeft uiteengezet in paragraaf 5 

van dit advies met betrekking tot de noodzaak om de gaswet te wijzigen teneinde een 

passende financiering te voorzien voor elke openbare dienstverplichting. Als later een 

koninklijk besluit een openbare dienstverplichting invoert die een specifieke financiering 

vraagt, zal hetzelfde koninklijk besluit het fonds kunnen instellen.  

33. Indien men thans toch de oprichting van het fonds voorziet wenst de CREG het 

volgende op te merken. Artikel 15 van het ontwerp bepaalt dat het fonds is gefinancierd door 

een jaarlijks bedrag van 22.310.417 euro ter financiering van de maatregelen voorzien door de 

wet van (datum) houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke 

steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering. 

Artikel 15/11, 3°, van de wet voorziet evenwel dat het fonds de volledige of een deel van de 

reële netto-kosten van de openbare dienstverplichtingen bedoeld in het 1° en 2° ten laste 

neemt, voor zover deze kosten een onbillijke last zouden vertegenwoordigen voor de 

ondernemingen die tot deze verplichtingen gehouden zijn.  

Artikel 15 van het ontwerp schendt derhalve de gaswet door het fonds aan te wenden ter 

financiering van andere maatregelen dan diegene bepaald in uitvoering van artikel 15/11, 3°, 

van de gaswet. 

De CREG is van mening dat de wet van (datum) houdende toewijzing van een opdracht aan 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële 

maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering zélf 

de financiering van de erin opgenomen maatregelen moet bevatten. 

Deze wet, die dit sociaal fonds opricht, zou alle elementen ervan moeten beschrijven, zonder 

te verwijzen naar artikel 15/11 van de wet van 12 april 1965. 

Te dien einde zou eerst en vooral het bedrag van het fonds moeten bevestigd worden. Men 

stelt immers vast dat het ontwerp van koninklijk besluit een jaarlijks bedrag van 22.310.417 

euro (900 miljoen BEF) vermeldt, dat groter is dan dat wat de regering op 20 juli 2000 had 

bepaald (720 miljoen BEF). 

Vervolgens moeten de begunstigden ervan bepaald worden. Totnogtoe belastte het Hulpfonds 

Gas zich met dit soort maatregelen, maar het liet tevens toe om het sociaal tarief en de 

sociale kortingen te financieren. Wil men deze tariefmaatregelen in stand houden, dan zou het 
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nuttig zijn om dit uitdrukkelijk in de nieuwe wet te bepalen en daartoe een bedrag voor te 

behouden.  

Er dient eveneens vermeld te worden wie dit bedrag financiert (overheid, gassector, enz.) en 

op welke wijze(n) dit zal gebeuren. Voor zover een specifieke bijdrage van de gassector zou 

geëist worden, zal deze financiering moeten rekening houden met de concurrentiepositie van 

aardgas op de markten die een dergelijke toeslag zullen moeten dragen. In dezelfde 

veronderstelling van een bijdrage van de gassector zal zeker ook in een overgangsbepaling 

moeten voorzien worden die stelt dat elke eventuele storting vanwege de gassector ten 

gunste van het Hulpfonds Gas tijdens het eerste werkingsjaar waarin de nieuwe wet van 

toepassing is kan beschouwd worden als een krediet voor dit nieuwe fonds. 

Tot de begunstigden behoren de OCMW’s,  die begeleidings- en financiële steunopdrachten  

moeten vervullen in het raam van de energievoorziening van de minderbedeelden. Indien 

deze opdrachten niet gefinancierd worden met overheidsmiddelen, zou het aangewezen zijn 

om bijdragen te vragen die billijk verdeeld zijn onder de verschillende beoogde 

energiesectoren : gas, elektriciteit, aardolie, steenkool, enz. 

Ook de methodologie voor het berekenen van de kosten van de uiteenlopende maatregelen 

die de wet voorstelt, moet verduidelijkt worden, of althans haar hoofdbestanddelen, zodat er 

een controle kan uitgevoerd worden op de toegekende en de echt uitgegeven bedragen, 

aangezien het fonds in principe in evenwicht moet blijven. Tevens zou de wet moeten 

voorzien in de te nemen maatregelen ingeval van een afwijking van de kwalitatieve en 

kwantitatieve doelstellingen. 

34. Verder verwijst de CREG, voor wat betreft de nadere regels in verband met de werking 

van een fonds voor openbare dienstverplichtingen, naar hetgeen zij heeft uiteengezet in haar 

advies van 7 september 2001 over ‘het voorontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering 

van artikel 21 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt’.6 

                                                 
6 Advies (A)010907-CDC-49 van 7 september 2001 over ‘het voorontwerp van koninklijk besluit 
houdende uitvoering van artikel 21 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt’, paragrafen 55-57. 



24/24 

HOOFDSTUK V – VOORLOPIGE MAATREGELEN TE NEMEN OP HET 
GEBIED VAN AARDGASVERVOER TENEINDE AAN DE 
PRIMORDIALE BEHOEFTEN VAN DE NATIE TE VOLDOEN 

Artikel 19 tot en met 22 

35. Overeenkomstig hetgeen uiteengezet werd in de paragrafen 15 en 16 van dit advies 

dienen de artikelen 19 tot en met 22 van het ontwerp te worden geschrapt.  

HOOFDSTUK VI – DIVERSE BEPALINGEN 

Artikel 23 

36. De CREG stelt vast dat in artikel 25 van het voorontwerp van koninklijk besluit 

houdende uitvoering van artikel 21 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie 

van de elektriciteitsmarkt een overgangsbepaling werd opgenomen, die hier niet werd 

voorzien. De CREG wenst enkel de coherentie tussen de behandeling van de elektriciteits- en 

gassector aan te bevelen. 

37. De CREG stelt eveneens voor een strafbepaling in het ontwerp op te nemen op grond 

van artikel 20/1, §2, van de gaswet. 

Deze bepaling luidt dan als volgt : 

“De inbreuken op de bepalingen van dit besluit kunnen worden gestraft met een 
gevangenisstraf van één tot zes maanden en een boete van 1 tot 500 euro, of één van 
deze straffen.” 

De rechtsgrond dient in de aanhef van het ontwerp te worden opgenomen.  

   

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

François POSSEMIERS Jean-Paul PINON Christine VANDERVEEREN 

Directeur Directeur Voorzitter van het Directiecomité
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BIJLAGE 

Historisch overzicht 

1. In het begin van de jaren 1970 werden ondergrondse opslagplaatsen steeds 

belangrijker naarmate het gebruik van aardgas toenam en er steeds meer 

bevoorradingscontracten werden gesloten (‘Take-or-pay’-contracten met weinig 

seizoensgebonden flexibiliteit). We kunnen deze ondergrondse opslagplaatsen in vier 

categorieën indelen, te weten: 

1° oude petroleum- en gasvelden (die inmiddels uitgeput zijn); 

2° watervoerende ondergrondse structuren; het gaat om geologische lagen die analoog 

zijn aan de vorige categorie, maar die zich bevinden in een omgeving zonder gas of 

petroleum; 

3° holtes gecreëerd in zouthoudende lagen; 

4° verlaten mijnen. 

Aangezien België geen productievelden noch geschikte zoutlagen bezit, vormen de 

watervoerende ondergrondse structuren en de verlaten mijnen de enige mogelijkheden om 

aardgas ondergronds op te slaan in België. 

In de categorie ‘verlaten mijnen’ werd er zowel in Anderlues als in Péronnes een 

opslagplaats voor aardgas gecreëerd. Al gauw bleek dat de opslag in Péronnes (van 1978 

tot 1982) niet rendabel was, met name wegens fiscale redenen (hoge belastingen van de 

stad Binche). Anderlues daarentegen is nog steeds actief en dit al sinds 1976. Rekening 

houdend met de hoge kosten van de noodzakelijke renovatiewerken heeft de operator echter 

beslist deze ondergrondse opslagplaats wegens economische redenen te sluiten zodra de 

huidige exploitatievergunning zal verstrijken (in het jaar 2006). Andere toepassingen in deze 

categorie worden momenteel niet rendabel geacht. 

In de enige categorie die ons nog rest om aardgas ondergronds op te slaan - de categorie 

watervoerende structuren -, is de site van Loenhout (Heibaart) de enige bekende geschikte 

site (reservoir in steen onder een ondoordringbare deklaag en op een diepte van 500 tot 

2.500 meter). Indien we in de toekomst bijkomende ondergrondse opslagcapaciteit nodig 

hebben, dan zullen we een beroep moeten doen op onze buurlanden. 
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De opslagmogelijkheden in Nederland worden sedert het begin gebruikt (contract zomer-

winter). De Belgische operator heeft beperkte opslagcapaciteit gereserveerd in Frankrijk en 

sinds drie jaar ook in Duitsland. 

De openbare dienstverplichting op het gebied van bevoorrading 

2. Overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk besluit van 15 maart 1966 betreffende de 

algemene voorschriften voor gasvervoersvergunningen is de houder van de 

vervoersvergunningen gehouden de gasleveringen aan de openbare distributie te 

verzekeren. Deze verplichting wordt in de wet op vrij algemene wijze geformuleerd. Het is 

noodzakelijk vervolgens het aanvaardbaar risiconiveau voor de openbare distributie te 

bepalen, met dien verstande dat een nulrisico niet bestaat in de fysische realiteit. 

De bevoorradingszekerheid wordt verkregen door het combineren van de 

leveringscontracten bij de producenten met reservaties van vervoerscapaciteit en middelen 

van flexibiliteit. Bovendien moet men de vaste en onderbreekbare contracten doseren en de 

duur van de contracten oordeelkundig vaststellen. Het optimaal evenwicht tussen deze 

elementen schommelt in functie van de respectieve prijzen. 

De houder van de vervoersvergunningen heeft aan het Controlecomité voor de Elektriciteit 

en het Gas een berekening voorgelegd die aantoont dat de opslagcapaciteiten in België niet 

zouden volstaan om de volledige levering van gas aan de openbare distributie te verzekeren 

in het geval van een zo strenge winter als er tijdens de vorige eeuw één is geweest. Daarom 

wordt er momenteel opslagcapaciteit gereserveerd in het buitenland, teneinde een belangrijk 

deel van de geraamde behoeften van de openbare distributie te dekken. 

Op grond van het feit dat het totaal van de bestaande voorraden in België niet volstaat om de 

bevoorradingszekerheid van alleen al de openbare distributie te waarborgen, reserveert 

Distrigas alle voorraden voor de openbare distributie, met uitsluiting van eender welke 

andere speler op de markt. 
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De opslag in het buitenland 

3. Wat betreft de opslag in het buitenland heeft de CREG de kans gekregen na te gaan 

dat de Belgische markt wel degelijk toegang heeft tot die opslag: 

1° de toegang tot de seizoensgebonden of strategische opslag wordt niet gewaarborgd 

door de gasrichtlijn; artikel 7 van deze richtlijn werd aangevuld met de «Statements in 

the minutes of the Council released in May 1998, Statement 81/98»; 

2° daarom heeft de CREG onderzocht of de fysische opslagvolumes in de buurlanden 

voldoende groot waren. De CREG kwam tot het besluit dat er restvolumes zijn, zoals 

blijkt uit de onderstaande tabellen die de overtollige opslagcapaciteiten in de 

buurlanden bevatten (de eventuele strategische opslag niet meegerekend); 

3° dezelfde studie toont aan dat er een opslagmarkt (bij opbod) is in het Verenigd 

Koninkrijk; 

4° de operators in de andere buurlanden vermelden op hun website de voorwaarden 

van toegang tot de opslagcapaciteiten (of tot een modulatiedienst). 

De CREG heeft een analyse gemaakt van de opslagbehoeften in België en in de buurlanden. 

De resultaten van de analyse zijn vervat in de onderstaande tabellen. Natuurlijk wordt een 

onderscheid gemaakt tussen H-gas en L-gas. Men vindt er ook de behoeften aan debiet op 

dagen waarop de vraag een piek bereikt en de vereiste opslagvolumes om het hoofd te 

bieden aan een uitzonderlijk strenge winter. De conclusie luidt dat er een tekort is aan 

opslagcapaciteit in België en in het Verenigd Koninkrijk. 
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Analyse van het aanbod aan en de vraag naar opslag van H-gas (1 winter op 20): 

(emissie in miljoen m³/dag; volume in miljard m³) 

Beschikbare opslag H-gas Vraag naar opslagcapaciteit 
 Emissie Volume Emissie Volume Emissie Volume Emissie Volume 

 Mcmd Bcm 1999 2005 2010 

België 20 0,7 n.v.t. n.v.t. -30 -1,9 -37 -2,6 

Frankrijk 165 9,8 n.v.t. n.v.t. 125 7,9 150 9,5 

Duitsland 239 11,3 n.v.t. n.v.t. 95 5,5 95 5,5 

Nederland 55 0,75 n.v.t. n.v.t. - - - - 
Verenigd 

Koninkrijk 
143 3,6 n.v.t. n.v.t. -180 -3,4 -200 -4,1 

Totaal  584 26,1 n.v.t. n.v.t. 450 18,8 512 21,8 

 

Analyse van het aanbod aan en de vraag naar L-gas (1 winter op 20): 

Beschikbare opslag L-gas Vraag naar opslagcapaciteit 
 Émissie Volume Émissie Volume Émissie Volume Émissie Volume 

 Mcmd Bcm 1999 2005 2010 

België - - n.v.t. n.v.t. - - - - 

Frankrijk 17.5 0,7 n.v.t. n.v.t. - - - - 

Duitsland 170 7,0 n.v.t. n.v.t. 80 2,1 80 2,5 

Nederland 105 1,35 n.v.t. n.v.t. 100 1,0 100 1,1 

Verenigd 

Koninkrijk 

- - n.v.t. n.v.t. - - - - 

Totaal  330 9,1 n.v.t. n.v.t. 180 3,1 180 3,6 
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Overschot / (Tekort) inzake emissiecapaciteit per land (in miljoen m³/dag) 

 Normale seizoenstemperaturen 1 winter op 20 
Overschot capaciteit 
(in miljoen m3/jaar) 

2005 2010 2005 2010 

België (H-gas) (0) (15) (10) (17) 

Frankrijk (H-gas) 55 45 40 15 

Duitsland (H-gas) 149 149 144 144 

Duitsland (L-gas) 120 120 90 90 

Nederland (L-gas) 15 15 5 5 
Ver. Koninkrijk (H-gas) 23 3 (37) (57) 

 

5. Zelfs in landen die bekend staan om hun overvloed aan opslaginstallaties zijn er 

gebieden zo groot als België zonder opslagcapaciteit. 

Gelet op de opslagoverschotten die met name in Frankrijk en in Duitsland bestaan, kan 

België toegang vragen tot deze installaties in het buitenland. In dezelfde studie werd 

onderzocht welke vervoerscapaciteiten er zijn om de voorraden tot bij de consumenten te 

brengen. Het besluit luidt dat er op dit vlak geen beperkingen bestaan, in het bijzonder in de 

hypothese van opslag in Frankrijk. Deze studie voert als hypothese aan dat de ongebruikte 

vervoerscapaciteiten worden aangeboden op een secundaire markt van 

vervoerscapaciteiten. 

Ondanks het relatief gebrek aan opslagcapaciteit in het Verenigd Koninkrijk, zijn de prijzen 

die in 2001 werden gevraagd voor verkoop bij opbod lager dan de tarieven die toepasbaar 

zijn in onze andere buurlanden. Op de dagen dat er een piek is in het verbruik werkt de 

Interconnector gewoonlijk in «tegengestelde richting», dit wil zeggen in de richting van 

Engeland. Bijgevolg kan de repatriatie van voorraden van Groot-Brittannië naar België 

gemakkelijk plaatsvinden via SWAP’s. 

De toegang van derden tot de opslag in België 

6. Aangezien de voorraden die zich in België bevinden niet de enige middelen zijn 

waarover een houder van een leveringsvergunning beschikt om de bevoorradingszekerheid 

te garanderen, is het niet noodzakelijk dat de operator die belast is met een openbare 

dienstverplichting exclusiviteit geniet met betrekking tot deze voorraden. 
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De openbare distributie of de houder van een leveringsvergunning die belast is met 

openbare dienstverplichtingen jegens de openbare distributie kan vrij opslagcapaciteit 

verwerven tegen dezelfde voorwaarden als gelijk welke andere gebruiker van het net. 

Dankzij de betere transparantie inzake de prijzen beschikt de openbare distributie over de 

economische informatie die ze nodig heeft om eventueel een markt van de 

onderbreekbaarheid onder haar grootste klanten te bevorderen. 

We merken op dat er onder de voorraden vereist voor de openbare distributie een gedeelte 

elke dag nodig is (in aanvulling van de line-pack), een gedeelte elk jaar en een gedeelte 

eenmaal per eeuw. Het is belangrijk dat iedereen (niet uitsluitend de openbare distributie) 

gemakkelijk over de noodzakelijke voorraden kan beschikken met het oog op de flexibiliteit 

op korte termijn. Het is voor de openbare distributie geen nadeel dat ze in het buitenland op 

zoek moet gaan naar een flexibiliteit die ze slechts een- of tweemaal tijdens een hele eeuw 

nodig heeft. 

De houders van gasvervoersvergunningen kunnen het tekort aan opslagsites in België niet 

aanvoeren om zich aan hun openbare dienstverplichtingen te onttrekken. Teneinde de 

opslagbehoeften te berekenen zal de CREG een methodologie voorstellen waarvan het 

niveau van uitwerking op maat van de belangen zal staan. 
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