
 
 
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 
Nijverheidsstraat 26-38 
1040 Brussel 
Tel. 02/289.76.11 
Fax 02/289.76.09 
 

 
COMMISSIE VOOR DE REGULERING 
VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS 
 
 

ADVIES 
(A)040617-CDC-310 

 
over 
 
 
‘het verlagen van de verbruiksdrempel en het 
vervroegen van de vrijmakingdatum van de 
eindafnemers die aangesloten zijn op een 
aardgasvervoernet’  
 
 
 
gegeven met toepassing van artikel 15/6, §3, vierde 
lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende het 
vervoer van gasachtige producten en andere door 
middel van leidingen 
 
 
 
 
17 juni 2004 

 

 



ADVIES 

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

ontving van de Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid 

het verzoek bij brief, gedateerd op 28 mei 2004, een advies te formuleren over “het verlagen 

van de verbruiksdrempel en het vervroegen van de datum van de eligibele klanten”. 

Dit verzoek werd geformuleerd op grond van artikel 15/6, §3, vierde lid, van de wet van 

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

leidingen (hierna : gaswet) dat als volgt luidt: 

“Rekening houdend met de evolutie van de liberalisering van de gasmarkt in andere 
Lidstaten van de Europese Unie, kan de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg 
in de Ministerraad, na advies van de Commissie, de verbruiksdrempel, bepaald in het 
tweede lid verlagen en de datum, bepaald in het derde lid, vervroegen.” 

Het onderhavige advies is onderverdeeld in drie luiken. Het eerste luik bevat een korte 

beschrijving van de juridische context van de vrijmaking. In het tweede luik vat de CREG 

haar standpunt samen. In het derde luik ten slotte wordt het besluit geformuleerd. 

Tijdens zijn vergadering van 16 juni 2004, wenste de Algemene raad van de CREG geen 

advies te geven. 

Het Directiecomité van de CREG heeft onderhavig advies goedgekeurd tijdens zijn 

vergadering van 17 juni 2004. 
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JURIDISCHE ANALYSE 

1. Artikel 15/6 van de gaswet legt de vrijmakingskalender in het Belgische 

aardgasvervoersnet vast. Artikel 15/6, §3, eerste lid, van de gaswet bepaalt de onmiddellijke 

vrijmaking van de eindafnemers die aangesloten zijn op een vervoernet en die per jaar 

25 miljoen m³ aardgas of meer verbruiken. Het tweede lid van voornoemd artikel verlaagt de 

bedoelde verbruiksdrempel vanaf 31 december 2000 tot 5 miljoen m³ per jaar. 

Artikel 15/6, §3, derde lid, van de gaswet bepaalt dat alle eindafnemers die aangesloten zijn 

op een vervoernet in aanmerking komen vanaf 1 oktober 2006 ongeacht hun 

verbruiksniveau. Artikel 15/6, §3, vierde lid, van de gaswet stelt dat de Koning, na advies van 

de CREG, de verbruiksdrempel bepaald in het tweede lid kan verlagen en de datum bepaald 

in het derde lid kan vervroegen. Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat de evolutie van de 

liberalisering van de gasmarkt in andere Lidstaten van de Europese Unie hierbij in rekening 

moet worden gebracht.  

2. Artikel 23, § 1, van de Richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas 

en houdende intrekking van Richtlijn 98/30/EG (hierna: ‘Richtlijn 2003/55/EG’) bepaalt het 

volgende: 

“De lidstaten zien erop toe dat de in aanmerking komende afnemers zijn: 

a) tot 1 juli 2004, de in aanmerking komende afnemers als vermeld in artikel 18 van 
Richtlijn 98/30/EG. De lidstaten maken elk jaar per 31 januari de criteria bekend voor 
de definitie van deze in aanmerking komende afnemers; 

b) uiterlijk vanaf 1 juli 2004 alle niet-huishoudelijke afnemers; 

c) vanaf 1 juli 2007 alle afnemers.” 

3. De lidstaten van de Europese Unie moeten in uitvoering van artikel 33 van 

Richtlijn 2003/55/EG “de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking 

[doen] treden om uiterlijk op 1 juli 2004 aan deze richtlijn te voldoen.” 

4. De CREG is van mening dat de voormelde artikelen van Richtlijn 2003/55/EG niet voor 

interpretatie vatbaar zijn, zodat alle niet-huishoudelijke afnemers, zowel deze aangesloten op 

een distributienet als deze aangesloten op een vervoersnet, op 1 juli 2004 in aanmerking 

dienen te komen. De vrijmakingdatum van de niet-huishoudelijke afnemers moet bijgevolg 

overeenkomstig worden vervroegd. 
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5. De CREG merkt op dat alle eindafnemers aangesloten op het Belgische 

aardgasvervoersnet niet-huishoudelijke afnemers zijn, zodat artikel 23 van Richtlijn 

2003/55/EG erop neerkomt dat alle eindafnemers die aangesloten zijn op het 

aardgasvervoersnet uiterlijk op 1 juli 2004 in aanmerking dienen te komen. Hierbij moet de 

verbruiksdrempel niet verlaagd, maar afgeschaft worden. 

HET STANDPUNT VAN DE CREG 

6. In haar advies van 4 mei 2000 betreffende de versnelling van de liberalisering van de 

gasmarkt1 merkte de CREG hieromtrent het volgende op: 

“De CREG ziet geen voorname reden om de invoering van de vrije gasmarkt uit te 
stellen. We vinden integendeel dat de ongemakken van een gefaseerde liberalisering 
groter zouden zijn dan de ongemakken verbonden met een onmiddellijke liberalisering. 

We denken dat de actoren van de Belgische markt onmiddellijk zouden kunnen genieten 
van de voordelen van de concurrentie (lagere prijzen, ontwikkeling van het 
dienstengamma) zonder de Belgische gasindustrie te destabiliseren. 

Daarom moeten we de onmiddellijke liberalisering aanbevelen van alle directe klanten, 
met inbegrip van de intercommunales.” 

7. De CREG blijft bij haar vroegere standpunt en steunt het initiatief van de minister om 

de vrijmakingsdatum van de nog captieve eindafnemers op het aardgasvervoersnet te 

vervroegen. 

                                                 
1 Advies A 2000/06-D van 4 mei 2000 betreffende de versnelling van de liberalisering van de 
gasmarkt, paragraaf 8. 
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BESLUIT 

8. Gelet op het voorgaande brengt de CREG een positief advies uit over de onmiddellijke 

vrijmaking van alle eindafnemers aangesloten op het aardgasvervoersnet. 

 

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

Jean-Paul PINON 
Directeur 

Christine VANDERVEEREN
Voorzitter van het Directiecomité
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