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INLEIDING 

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

onderzoekt hierna, op basis van artikel 15/14, §2, tweede lid, 6°, van de wet van 12 april 

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

(hierna: “de gaswet”), de voorgestelde wijzigingen van het standaardcontract voor de 

toegang van de eindafnemer tot het aardgasvervoersnet (het standaard aansluitingscontract 

genoemd), ingediend bij de CREG in het Frans door de N.V. FLUXYS (hierna: “Fluxys”) op 6 

oktober 2011. 

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

voorwaarden voor de toegang tot de vervoernetten goedkeurt en de toepassing ervan door 

de vervoerondernemingen in hun respectieve netten controleert. 

In haar beslissing (B)100121-CDC-939 van 21 januari 2010 over ‘het (andermaal) 

aangepaste voorstel van standaardcontract voor de toegang van de eindafnemer tot het 

aardgasvervoersnet, het zgn. “standaard aansluitingscontract”’ (hierna: “de beslissing van 21 

januari 2010”) keurde de CREG het standaard aansluitingscontract van Fluxys, met bijlagen 

1 tot en met 10, ingediend ter goedkeuring in het Frans op 8 januari 2010, goed. 

 

In deze beslissing gaf de CREG een aantal gevallen aan waarin het standaard 

aansluitingscontract in elk geval moet worden aangepast of minstens moet worden 

geherevalueerd. Dit zijn onder meer de inwerkingtreding van de nieuwe gedragscode, de 

omzetting van het derde wetgevend pakket van de Europese Unie wat de regeling met 

betrekking tot gesloten distributiesystemen betreft, en de bekendmaking van de resultaten 

van de studie van de Europese Commissie m.b.t. de aansprakelijkheid van de netbeheerders 

in de elektriciteitssector, voor zover transponeerbaar naar de beheerders in de 

aardgassector. 

Naar aanleiding van de inwerkingtreding op 15 januari 2011 van het koninklijk besluit van 23 

december 2010 betreffende de gedragscode inzake de toegang tot het aardgasvervoersnet, 

de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie en tot wijziging van het koninklijk 

besluit van 12 juni 2001 betreffende de algemene voorwaarden voor de levering van aardgas 

en de toekenningsvoorwaarden van de leveringsvergunningen voor aardgas1 (hierna: “het 

koninklijk besluit van 23 december 2010”), heeft de CREG per brief van 17 februari 2011 aan 

                                                 
1
 B.S., 5 januari 2011 
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Fluxys gevraagd om het nodige te doen opdat het standaard aansluitingscontract zo snel 

mogelijk zou worden aangepast om het in overeenstemming te brengen met het koninklijk 

besluit van 23 december 2010. 

De door Fluxys voorgestelde wijzigingen van het standaard aansluitingscontract, ter 

goedkeuring ingediend op 6 oktober 2011, passen in dit kader. 

Deze beslissing is opgesplitst in vier delen. Het eerste deel bevat de rechtsgrond voor deze 

beslissing alsook de toetsingscriteria voor de CREG. In het tweede deel worden de 

antecedenten van de beslissing samengevat. Het derde deel bevat het commentaar van de 

CREG bij de door Fluxys voorgestelde wijzigingen van het standaard aansluitingscontract. 

Het vierde deel bevat de eigenlijke beslissing. 

Een kopie van het standaard aansluitingscontract waarin de door Fluxys voorgestelde 

wijzigingen van het standaard aansluitingscontract zijn vervat (m.n. de Franse versie waarop 

deze beslissing betrekking heeft), wordt als bijlage aan deze beslissing toegevoegd. 

Deze beslissing werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd op 3 november 

2011. 
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I  - RECHTSGROND EN TOETSINGSCRITERIA 

1. De omzettingstermijn van Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 

aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG (hierna: “de derde gasrichtlijn”) is op 3 

maart 2011 verstreken2. Tot nu toe heeft de Belgische Staat deze richtlijn echter niet 

omgezet. Dit houdt evenwel niet in dat de bestaande regelgeving, die niet in 

overeenstemming is met de derde gasrichtlijn, zonder meer blijft bestaan en kan worden 

toegepast. 

 

Conform artikel 41(6) van de derde gasrichtlijn is het vaststellen of goedkeuren van de 

methoden voor het berekenen of het tot stand komen van de voorwaarden inzake de 

aansluiting op en toegang tot nationale netten, de verstrekking van balanceringdiensten en 

de toegang tot grensoverschrijdende infrastructuur, inclusief de procedures voor de 

toewijzing van capaciteit en congestiebeheer, een minimale en exclusieve bevoegdheid van 

de regulator. In België is het dus niet langer mogelijk dat van de CREG verlangd wordt 

methoden voor het vastleggen van toegangs- en aansluitingsvoorwaarden aan de Koning 

voor te leggen, teneinde deze in de vorm van een koninklijk besluit te bekrachtigen. 

 

Hieronder wordt nagegaan of artikel 15/14, §2, tweede lid, 6°, van de gaswet, en het 

koninklijk besluit van 23 december 2010, al dan niet in overeenstemming zijn met de derde 

gasrichtlijn en verder kunnen worden toegepast. 

 

 

I.1. RECHTSGROND 

 

2. Met toepassing van artikel 15/14, §2, tweede lid, 6°, van de gaswet keurt de CREG 

de belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot de vervoernetten goed en controleert de 

toepassing ervan door de vervoerondernemingen in hun respectieve netten. 

 

Sedert de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (B.S., 28 december 

2006) wordt de term “belangrijkste voorwaarden” in artikel 1, 51°, van de gaswet 

gedefinieerd als “het standaardcontract voor de toegang tot het vervoersnet en de daarmee 

verbonden operationele regels”. 

                                                 
2
 Artikel 54 derde gasrichtlijn 
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Artikel 15/14, §2, tweede lid, 6°, van de gaswet, dat de rechtsgrond vormde voor de eerdere 

beslissingen van de CREG houdende goed- of afkeuring van het standaard 

aansluitingscontract, is niet in strijd gekomen met artikel 41(6) van de derde gasrichtlijn: in 

artikel 41(6) van de derde gasrichtlijn is immers sprake van het “vaststellen of (voldoende 

ruim voor de inwerkingtreding) goedkeuren” van methoden. Artikel 15/14, §2, tweede lid, 6°, 

van de gaswet moet bijgevolg verder worden toegepast. 

 

3. Uit zowel de derde gasrichtlijn (art. 13(3) en 41(6) a)), als de Verordening (EG) nr. 

715/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de 

voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 1775/2005 (art. 1, 14, 23, 26, en titel 3 van de bijlage), het koninklijk 

besluit van 23 december 2010 (art. 3), en de plicht tot richtlijnconforme interpretatie, blijkt dat 

onder de goedkeuring van de toegangsvoorwaarden waarvan sprake in artikel 15/14, §2, 

tweede lid, 6°, van de gaswet, ook de aansluitingsvoorwaarden worden begrepen. 

 

 

I.2. TOETSINGSCRITERIA EN VOORBEHOUD 

 

4. In geval van een goedkeuringsbevoegdheid gaat de goedkeurende overheid na of de 

goed te keuren akte regelmatig is en conform is met het algemeen belang.3  

 

De initiële vraag van de CREG en de in dit kader door Fluxys voorgestelde wijzigingen 

beogen de afstemming van het standaard aansluitingscontract op het koninklijk besluit van 

23 december 2010. 

 

5. Het koninklijk besluit van 23 december 2010 is echter - sinds het einde van de 

omzettingstermijn op 3 maart 2011 - in strijd gekomen met de derde gasrichtlijn, in de mate 

dat die handeling van de Koning methodes voor het vastleggen van voorwaarden voor 

aansluiting en toegang op nationale netten bevat4. 

                                                 
3
 Zie onder meer VAN MENSEL, A., CLOECKAERT, I., ONDERDONCK, W. en WYCKAERT, S., De 

administratieve rechtshandeling – Een Proeve, Mys &Breesch, Gent, 1997, p. 101; DEMBOUR, J., 
Les actes de la tutelle administrative en droit belge, Maison Ferdinand Larcier, Bruxelles, 1955, p. 98, 
nr. 58. 
4
 Zie het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State Advies nr. 49.570/3 van 31 mei 

2011 over een voorontwerp van wet “tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 
gasachtige produkten en andere door middel van leidingen”, Parl. St. Kamer, gew. zitt. 2010-2011, 
DOC 53 1725/001, blz. 281, mutatis mutandis  m.b.t. het technisch reglement voor de toegang tot het 
transmissienet van elektriciteit, blz. 281:  
 



 
  7/22 

 

 

6. Als gevolg van het principe van de voorrang van het Unierecht, heeft elke 

overheidsinstantie de plicht om nationale bepalingen die ermee strijdig zijn, buiten 

toepassing te laten5.  

 
De niet-toepasselijkheid van een nationale bepaling bestaat niet alleen wanneer die bepaling 

inhoudelijk onverenigbaar is met een regel van het Unierecht, maar kan eveneens volgen uit 

het feit dat de bepaling in strijd met een door het Unierecht opgelegde procedure tot stand is 

gekomen6. De strijdigheid met een richtlijn kan een overheidsinstantie ertoe verplichten om 

nationale proces- of bevoegdheidsregels buiten toepassing te laten (die afbreuk doen aan de 

bescherming van de in de richtlijn vervatte rechten)7. 

 

Gelet op het voorgaande lijkt de CREG het koninklijk besluit van 23 december 2010 sinds 3 

maart 2011 niet meer te mogen toepassen, in de mate dat het methodes voor het vastleggen 

van voorwaarden voor aansluiting en toegang op nationale netten bevat. 

 

Wat voorafgaat sluit niet uit dat de methoden die in dit besluit werden opgenomen verder 

toegepast kunnen worden8. 

                                                                                                                                                         
« 29. Naar luid van het huidige artikel 11 van de elektriciteitswet worden in het door de Koning vast te 
stellen technisch reglement met betrekking tot het beheer van en de toegang tot het transmissienet 
een aantal aangelegenheden opgenomen die overeenkomstig artikel 37, lid 6, van richtlijn 
2009/72/EG tot de exclusieve bevoegdheid van de regulerende instantie behoren. Die aspecten 
moeten in ieder geval worden uitgezonderd van de in het huidige artikel 11, tweede lid, opgesomde 
aangelegenheden. Indien dit laatste onmogelijk blijkt te zijn, moet de bevoegdheid om het technisch 
reglement vast te stellen, volledig worden toevertrouwd aan de CREG. 

 
Vanzelfsprekend moet ook het geldende technisch reglement hieraan worden aangepast of moet het 
eventueel zelfs worden opgeheven ». 
5
 H.v.J. 103/88 van 22 juni 1989, Fratelli Costanzo, nr. 33. 

6
 K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, blz. 520; H.v.J. 

C-194/94 van 30 april 1996, C.I.A.; 
7
 Zie bv. H.v.J. C-118/00 van 28 juni 2001, Larsy, nr. 50-53; 

8
 Zie in die zin het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State nr. 49.570/3 van 31 mei 

2011 over een voorontwerp van wet “tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 
gasachtige produkten en andere door middel van leidingen”, Parl. St. Kamer, gew. zitt. 2010-2011, 
DOC 53 1725/001, blz. 289 (mutatis mutandis inzake de tarifaire toegangsvoorwaarden op het 
transmissienet van elektriciteit):  
 
« 38.1. Het ontworpen artikel 12quater, §§ 2 en volgende, van de elektriciteitswet voorziet in een 
overgangsregeling die onverenigbaar is met de aangehaalde richtlijnbepaling, aangezien deze 
regeling, die uitgaat van de wetgever en niet van de regulerende instantie, betrekking heeft op een 
periode na de uiterste omzettingsdatum van richtlijn 2009/72/EG, zijnde 3 maart 2011. [...] Het 
gegeven dat er door de opheffing van de twee aangehaalde Koninklijke Besluiten een juridisch 
vacuüm ontstaat, neemt immers niet weg dat het sinds het verstrijken van de uiterste 
omzettingsdatum van richtlijn 2009/72/EG aan de CREG is om dit vacuüm op te vullen en om zelf de 
nodige voorlopige maatregelen vast te stellen indien het vaststellen van de tarieven vertraging 
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Het koninklijk besluit van 23 december 2010 werd immers genomen op voorstel van de 

CREG9. De Koning heeft het voorstel van de CREG letterlijk overgenomen, op twee 

redactionele aanpassingen na, waarmee de CREG echter uitdrukkelijk heeft ingestemd.  

 

De CREG heeft momenteel geen twijfels over de pertinentie van de methoden die in het 

voornoemde besluit worden omschreven. De CREG is wel van mening dat het in het 

algemeen belang is (o.m. om reden van rechtszekerheid) dat de verschillende bestaande 

instrumenten voor de aansluiting op het net op elkaar afgestemd worden.  

 

Daarom wordt de huidige beslissing tot aanpassing van het standaard aansluitingscontract 

genomen. Dit gebeurt zonder toepassing te maken van het besluit van 23 december 2010, 

maar rekening houdend met de inhoud ervan. 

 

De huidige beslissing kan dan ook niet worden gezien als een erkenning van de 

richtlijnconformiteit van het besluit van 23 december 2010. 

 

Conform art. 41(2), derde lid, van de derde gasrichtlijn, doet deze beslissing trouwens geen 

afbreuk aan de verdere uitoefening van de bevoegdheden van de CREG, met inbegrip van 

mogelijke wijzigingen aan de toegangs- en aansluitingsvoorwaarden op het net, zoals 

bepaald in vigerende juridische instrumenten. 

 

 

 

II  - ANTECEDENTEN 

7. In haar beslissing van 21 januari 2010 keurde de CREG het standaard 

aansluitingscontract van Fluxys, met bijlagen 1 tot en met 10, ingediend ter goedkeuring in 

het Frans op 8 januari 2010, goed. 

 

                                                                                                                                                         
oploopt, hetzij door te beslissen om (bepaalde aspecten van) de oude tariefmethodologie te 
handhaven, hetzij door meteen te voorzien in een tijdelijke regeling of in een overgangsregeling, in 
afwachting van een definitieve door haar vast te stellen regeling ». 
9
 Voorstel (C)090716-CDC-882 van ‘koninklijk besluit betreffende de gedragscode inzake de toegang 

tot het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie en tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 12 juni 2001 betreffende de algemene voorwaarden voor de levering van 
aardgas en de toekenningsvoorwaarden van de leveringsvergunningen voor aardgas’. 
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In deze beslissing gaf de CREG een aantal gevallen aan waarin het standaard 

aansluitingscontract in elk geval moet worden aangepast of minstens moet worden 

geherevalueerd:  

(i) voor wat betreft de bepalingen van het standaard aansluitingscontract die niet in 

overeenstemming zijn met de nieuwe gedragscode, waaronder in elk geval de 

definitie van “toewijzingsovereenkomst”, de bepalingen die betrekking hebben op 

druk en kwaliteit en de regeling inzake de onderbreking van de aardgastoevoer: 

- moeten worden aangepast aan de nieuwe gedragscode van zodra zij 

van toepassing wordt om het daarmee in overeenstemming te 

brengen. 

(ii) moeten worden geherevalueerd en desgevallend herzien moeten worden indien er 

zich in de praktijk daadwerkelijke problemen zouden voordoen met de toepassing 

van bepalingen en/of de CREG in dit verband (gegronde) klachten van 

eindafnemers zou ontvangen; 

(iii) voor wat betreft in het bijzonder de bepalingen van het aansluitingscontract die 

betrekking hebben op de aansprakelijkheid van partijen, inclusief de 

overmachtsregeling: 

- moeten worden geherevalueerd en desgevallend herzien moeten 

worden wanneer de resultaten van de recent opgestarte studie van de 

Europese Commissie m.b.t. de aansprakelijkheid van de 

netbeheerders in de elektriciteitssector verschijnen, in het licht van de 

resultaten van deze studie en voor zover transponeerbaar naar de 

beheerders in de aardgassector (zie ook §60 van deze beslissing), 

(iv) Voor wat betreft de bepalingen van het standaard aansluitingscontract die 

betrekking hebben op sites waar eindafnemers aardgas afnemen via het 

aardgasontvangststation van de rechtstreeks op het aardgasvervoersnet 

aangesloten eindafnemer, overeenkomstig een van de volgende situaties: 

- moeten worden geherevalueerd en desgevallend herzien moeten 

worden wanneer bij de omzetting van de derde gasrichtlijn, een 

specifieke regeling voor zgn. “gesloten distributiesystemen” zou 

voorzien worden in de Belgische wetgeving; of 

- moeten worden geherevalueerd en desgevallend herzien moeten 

worden wanneer bij het verstrijken van de termijn tot omzetting van de 
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derde gasrichtlijn geen dergelijke specifieke regeling is opgenomen in 

de Belgische wetgeving. 

8. Naar aanleiding van de inwerkingtreding op 15 januari 2011 van het koninklijk besluit 

van 23 december 2010, heeft de CREG per brief van 17 februari 2011 aan Fluxys gevraagd 

om het nodige te doen opdat het standaard aansluitingscontract zo snel mogelijk zou worden 

aangepast om het in overeenstemming te brengen met koninklijk besluit van 23 december 

2010. 

9. Per brief van 4 april 2011 deelde Fluxys, ter informatie, de wijzigingen mee die aan 

het aansluitingscontract werden aangebracht. Zij kondigde tevens een raadpleging m.b.t. 

deze wijzigingen overeenkomstig artikel 108 van de nieuwe gedragscode aan. 

 

10. De CREG antwoordde per brief van 14 april 2011 dat het standaard 

aansluitingscontract nog niet op alle punten werd aangepast, maar dat het Fluxys vrijstond 

om op basis van het toegestuurde ontwerp van wijzigingen van het standaard 

aansluitingscontract een consultatie te starten overeenkomstig artikel 108 van de nieuwe 

gedragscode. 

Er vond nadien bijkomend overleg tussen medewerkers van de CREG en Fluxys plaats 

waarna het toegestuurde ontwerp van wijzigingen van het standaard aansluitingscontract 

verdere aanpassingen onderging.  

11. In haar brief van 5 oktober 2011 meldt Fluxys dat zij een informatiesessie ten 

behoeve van de eindafnemers met betrekking tot de wijzigingen aangebracht aan het 

standaard aansluitingscontract heeft georganiseerd en vervolgens een raadpleging van de 

markt met betrekking tot deze wijzigingen heeft gelanceerd. Fluxys meldt bovendien dat zij 

de pertinent beoordeelde opmerkingen van de marktactoren heeft geïntegreerd in de 

wijzigingen van het standaard aansluitingscontract die thans ter goedkeuring aan de CREG 

worden voorgelegd. 

 

Aan de voorgestelde wijzigingen van het standaard aansluitingscontract wordt een nota 

toegevoegd die de reactie van Fluxys bevat bij de opmerkingen van de netgebruikers, 

bekomen tijdens de raadpleging. 
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III  - VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VAN HET 

STANDAARD AANSLUITINGSCONTRACT  

12. De CREG analyseert hieronder de door Fluxys voorgestelde wijzigingen van het 

standaard aansluitingscontract. Rekening houdend met wat uiteengezet wordt in §§1 tot 6 

van huidige beslissing, dienen de verwijzingen naar (artikelen van) het koninklijk besluit van 

23 december 2010 in de tekst hierna te worden begrepen als een verwijzing naar de 

methoden die in deze bepalingen vervat zijn.  

 

In deze beslissing wordt bij de beoordeling rekening gehouden met de opmerkingen van  

netgebruikers in de mate ze vallen binnen het doel van de huidige wijziging van het 

standaard aansluitingscontract, nl. het afstemmen van het standaard aansluitingscontract op 

het koninklijk besluit van 23 december 2010. De opmerkingen die buiten dit doel vallen, 

worden door de CREG niettemin bijgehouden en wanneer zou blijken dat bepaalde eerder 

door de CREG goedgekeurde bepalingen in de praktijk daadwerkelijk aanleiding zouden 

geven tot problemen of zij gegronde klachten van eindafnemers zou ontvangen, zal een 

herevaluatie en desgevallend herziening van het standaard aansluitingscontract het 

voorwerp uitmaken van een afzonderlijke oefening. 

 

13. Met toepassing van artikel 96, §2, van het koninklijk besluit van 23 december 2010 

bevat het standaard aansluitingscontract in elk geval op gedetailleerde wijze de in deze § 

opgesomde elementen. 

 

De woorden “op gedetailleerde wijze” in artikel 96, §2, van het koninklijk besluit van 23 

december 2010 zijn bedoeld om te vermijden dat de bepalingen van het standaard 

aansluitingscontract vaag en dubbelzinnig zouden zijn. Het betekent niet dat voor de inhoud 

van verplichtingen vervat in het standaard aansluitingscontract niet kan worden verwezen 

naar wetgeving, regelingen die elders werden vastgesteld of door de CREG goedgekeurde 

documenten. Het in extenso hernemen van bepalingen in het standaard aansluitingscontract 

die reeds elders worden bepaald, kan dit contract nodeloos verzwaren en de leesbaarheid 

ervan in het gedrang brengen. De woorden “op gedetailleerde wijze” moeten zo worden 

begrepen dat de draagwijdte van de bepalingen van het standaard aansluitingscontract 

voldoende precies en ondubbelzinnig moeten zijn. 

 

De CREG stelt vast dat het standaard aansluitingscontract overeenkomstig artikel 96, §2, 

van het koninklijk besluit van 23 december 2010 bevat: de definities van de in het standaard 
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aansluitingscontract gebruikte terminologie (artikel 1), de duur van het aansluitingscontract 

(artikel 6), de financiële waarborgen te leveren door de eindafnemer (artikel 3.2.1), de 

rechten en verplichtingen van de partijen ten aanzien van elkaar waaronder onder meer de 

bepalingen betreffende de toegang van de beheerder tot het aardgasontvangststation (artikel 

4.1 van bijlage 1 – operationele procedures), het beheer van de respectieve installaties van 

de beheerder en de aangesloten eindafnemer (3.2.4 en 3.3.2), de aansprakelijkheid van de 

beheerder en de aangesloten eindafnemer, indien zij in gebreke blijven hun verplichtingen na 

te komen (artikel 4), de impact van noodsituaties en situaties van overmacht op de rechten 

en plichten van de partijen (artikelen 3.1.2 en 5), de modaliteiten en voorwaarden voor 

opschorting en beëindiging/opzeg van het contract (artikelen 5 en 7), de geschillenregeling 

en het toepasselijke recht (artikel 9). 

 

Ingevolge artikel 96, §2, 2°, van het koninklijk besluit van 23 december 2010 dient het 

standaard aansluitingscontract ook op gedetailleerde wijze het voorwerp van het standaard 

aansluitingscontract te bevatten. 

 

De CREG stelt vast dat het standaard aansluitingscontract geen afzonderlijk artikel bevat 

met betrekking tot het voorwerp van het aansluitingscontract. Het voorwerp van het 

aansluitingscontract blijkt uit de preambule, nl. dat het aansluitingscontract de voorwaarden 

bevat waaronder de eindafnemer aangesloten wordt en blijft op het aardgasvervoersnet 

beheerd door Fluxys. Om aan de in artikel 96, §2, van het koninklijk besluit van 23 december 

2010 vereiste detaillering te beantwoorden, vraagt de CREG dat het voorwerp van het 

aansluitingscontract in een afzonderlijk artikel getiteld “voorwerp” wordt hernomen.  

 

 

 

PREAMBULE 

 

14. In de preambule wordt de verwijzing naar het inmiddels opgeheven koninklijk besluit 

van 4 april 2003 betreffende de gedragscode inzake de toegang tot de vervoersnetten voor 

aardgas vervangen door de verwijzing naar het koninklijk besluit van 23 december 2010. 
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1. DEFINITIES 

 

Algemeen  

 

15. In de eerste zin van artikel 1 worden de definities vervat in de nieuwe gedragscode 

voortaan van toepassing verklaard op het standaard aansluitingscontract. Tevens wordt 

bepaald dat de termen en uitdrukkingen die niet worden gedefinieerd in de nieuwe 

gedragscode de betekenis hebben zoals bepaald in artikel 1 van het standaard 

aansluitingscontract. 

 

De CREG stelt vast dat Fluxys desalniettemin bepaalde definities uit het koninklijk besluit 

van 23 december 2010 in het standaard aansluitingscontract overneemt, dan wel voor 

bepaalde begrippen nogmaals expliciet verwijst naar de definitie daaraan gegeven in het 

koninklijk besluit van 23 december 2010. 

 

Het hernemen van bepaalde definities uit het koninklijk besluit van 23 december 2010 

(“Station de Réception de Gaz Naturel”, “Vanne d’Isolement Général d’Entrée”) gebeurt 

klaarblijkelijk om in de definities de verwijzing naar een schema en plan, die bijlagen vormen 

bij het contract, te kunnen behouden. De specifieke verwijzing voor een aantal begrippen 

naar de definities in het koninklijk besluit van 23 december 2010 (bv. “Point de 

Raccordement”, “Point de Prélèvement”), hoewel overbodig gelet op de eerste zin van artikel 

1, komt de transparantie en een goed begrip van het contract ten goede.  

 

Definitie “Affréteur” 

 

16. De definitie van “Affréteur” wordt in overeenstemming gebracht met de definitie van 

deze term in artikel 1, §2, 1°, van het koninklijk besluit van 23 december 2010. 

 

Definitie “Code de Bonne Conduite” 

 

17. De term “Code de Bonne Conduite” verwijst niet langer naar het inmiddels opgeheven 

koninklijk besluit van 4 april 2003 betreffende de gedragscode inzake toegang tot de 

vervoersnetten voor aardgas, maar naar het koninklijk besluit van 23 december 2010. 
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Definitie “Contrat d’Allocation” 

 

18. Voor de definitie van “Contrat d’Allocation” wordt verwezen naar de definitie die aan 

dit begrip wordt gegeven in artikel 157 van het koninklijk besluit van 23 december 2010. 

 

In artikel 157, §1, van het koninklijk besluit van 23 december 2010 wordt bepaald dat tussen 

de beheerder van het aardgasvervoersnet en elke betrokken bevrachter en/of 

leveringsonderneming en, al naargelang het geval, de eindafnemer of de 

distributienetbeheerder, voor elk afnamepunt binnen het aardgasvervoersnet een 

toewijzingsovereenkomst voor aardgas wordt afgesloten. Indien er meerdere bevrachters 

en/of leveringsondernemingen actief zijn op eenzelfde afnamepunt wordt er een 

toewijzingsovereenkomst per bevrachter en/of leveringsonderneming opgesteld. 

 

Definitie “Contrat de Transport de Gaz Naturel” 

 

19. Het begrip « Contrat de Transport » wordt vervangen door het begrip « Contrat de 

transport de Gaz Naturel”.  De term “Contrat de Transport” beoogt met toepassing van artikel 

1, §2, 18°, van het koninklijk besluit van 23 december 2010 het door de bevrachter, 

opslaggebruiker of terminalgebruiker met de betrokken beheerder ondertekende contract 

voor de toegang tot het vervoernet. Met de term “Contrat de transport de Gaz Naturel” wordt 

meer specifiek het vervoerscontract tussen de bevrachter en Fluxys bedoeld, wat in de 

context van het aansluitingscontract het relevante begrip vormt.  

 

Definitie “Gaz Naturel” 

 

20. De term “Contrat de Transport” wordt telkens vervangen door de term “Contrat de 

Transport de Gaz Naturel”, rekening houdend met wat onder §19 van deze beslissing wordt 

uiteengezet. 

 

Definitie “Jour” 

 

21. Voor het begrip “Jour” wordt voortaan naar de definitie ervan vervat in het koninklijk 

besluit van 23 december 2010 (artikel 1, §2, 37°) verwezen. 
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Definitie “Point de Prélèvement” 

 

22. Voor het begrip “Point de Prélèvement” wordt voortaan naar de definitie ervan vervat 

in het koninklijk besluit van 23 december 2010 (artikel 1, §2, 48°) verwezen. 

 

Definitie “Point de Raccordement” 

 

23. Voor het begrip “Point de Raccordement” wordt voortaan naar de definitie ervan 

vervat in het koninklijk besluit van 23 december 2010 (artikel 1, §2, 49°) verwezen. 

 
 
Definitie “Situation d’Urgence” 
 
 

24. Het begrip “Urgence” (50) wordt vervangen door het begrip “Situation d’Urgence” 

omdat dit laatste begrip wordt gebruikt in het koninklijk besluit van 23 december 2010. Voor 

de definitie van het begrip “Situation d’Urgence” wordt verwezen naar artikel 144 van het 

koninklijk besluit van 23 december 2010, dat bepaalt dat de noodsituaties die de 

tussenkomst van de beheerder van het aardgasvervoersnet met toepassing van artikel 143 

rechtvaardigen zijn: 

 

1° de situaties die voortvloeien uit overmacht en als gevolg waarvan maatregelen moeten 

worden genomen die uitzonderlijk en tijdelijk zijn om aan de gevolgen van de overmacht het 

hoofd te kunnen bieden en zo de veilige en betrouwbare werking van het 

aardgasvervoersnet of de openbare veiligheid te kunnen vrijwaren of herstellen; 

2° de situaties die voortvloeien uit gebeurtenissen die, hoewel ze geen overmacht uitmaken, 

uitzonderlijk en ernstig zijn en een dringend en gericht optreden van de beheerder van het 

aardgasvervoersnet vereisen om de veilige en betrouwbare werking van het 

aardgasvervoersnet of de openbare veiligheid te kunnen vrijwaren of herstellen.  

 

Met de zinsnede “sans préjudice du règlement européen n°994/2010 du Parlement européen 

et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de 

l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE » in de definitie van 

« Situation d’Urgence » wordt de voorrang van de Europese Verordening n°994/2010, die 

direct van toepassing is in elke lidstaat, benadrukt. 
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Definitie « Station de Réception de Gaz Naturel » 

 

25. De definitie van « Station de Réception de Gaz Naturel » wordt in overeenstemming 

gebracht met de definitie van dit begrip in artikel 1, §2, 69°, van het koninklijk besluit van 23 

december 2010. 

 

De definitie voorziet zoals tevoren dat het Aardgasontvangststation wordt aangeduid op 

bijlage 10 van het standaard aansluitingscontract. Bijlage 10 bevat een schematische 

weergave van het Aardgasontvangststation. Er weze opgemerkt dat het fysische beginpunt 

van het Aardgasontvangststation zich onmiddellijk na het Aansluitingspunt bevindt dat wordt 

aangeduid op het inplantingsplan (bijlage 3). Dit blijkt uit de definitie van het begrip “point de 

raccordement” in artikel 1, §2, 49°, van het koninklijk besluit van 23 december 2010. De 

schematische weergave van het Aardgasontvangststation laat toe om het fysische eindpunt 

van het Aardgasontvangststation te kennen. Alle installaties tussen het fysische begin- en 

eindpunt van het Aardgasontvangststation, met uitzondering van de Installaties van de 

Beheerder zoals gedefinieerd in bijlage 9, vallen onder de verantwoordelijkheid van de 

Eindafnemer met toepassing van 3.2.4 van het standaard aansluitingscontract. 

 

Definitie “Vanne d’Isolement Général d’Entrée” 

 

26. De definitie van het begrip « Vanne d’Isolement Général d’Entrée » wordt in 

overeenstemming gebracht met de definitie van dit begrip in artikel 1, §2, 78°, van het 

koninklijk besluit van 23 december 2010. 

 

*** 

 

Rekening houdend met het voorgaande, is de CREG van oordeel dat de door Fluxys 

voorgestelde wijzigingen aan de definities vervat in het standaard aansluitingscontract in 

overeenstemming zijn met het koninklijk besluit van 23 december 2010. 
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3. OBLIGATIONS DES PARTIES 
 
 
 
Artikel 3.1.2 
 
 
27. Artikel 3.1.2 in verband met het sluiten van de ingangshoofdafsluiter wordt in 

overeenstemming gebracht met artikel 100 van het koninklijk besluit van 23 december 2010. 

 

28. De CREG betreurt dat de redactionele opmerkingen van een netgebruiker bij dit 

artikel niet worden geïntegreerd, meer bepaald om in het derde lid “partij” te vervangen door 

“Partij” en “Vanne” door “Vanne d’Isolement Général d’Entrée”. 

 

Het vervangen van “partij” door “Partij” is een legitieme vraag, gelet op de gebruikte 

afkortingen op p. 2 van het standaard aansluitingscontract. Het vervangen van “Vanne” door 

“Vanne d’Isolement Général d’Entrée” komt de duidelijkheid van de bepaling ten goede.  

 

29. De opmerking van een netgebruiker dat in puntje b) van artikel 3.1.2 de woorden “aan 

de andere Partij” moeten worden toegevoegd tussen “dient onverwijld” en “te kennen te 

geven” vloeit voort uit een ongelukkige vertaling van dit puntje naar het Nederlands. In het 

Frans luidt puntje b) immers als volgt: “déclare sans délai que la Situation d’Urgence a cessé 

et, dans le cas contraire, évalue le temps requis pour résoudre la Situation d’Urgence, et en 

informe l’autre Partie”. Uit de Franse versie, die aan de goedkeuring van de CREG wordt 

onderworpen, blijkt duidelijk dat de andere Partij moet worden geïnformeerd over het einde 

van de Noodsituatie dan wel over de geschatte tijd die nodig is om het hoofd te bieden aan 

de Noodsituatie. Een correcte vertaling van de Franse versie van dit puntje naar het 

Nederlands zal de onduidelijkheid wegnemen.   

 

Een correcte vertaling van de woorden “est amenée à fermer” in artikel 3.1.2, derde lid, naar 

het Nederlands (“ertoe wordt gebracht” i.p.v. “dient”) zou tegemoet moeten komen aan de 

opmerking van een netgebruiker dat “dient te sluiten” niet strookt met de woorden “kan 

sluiten” in de voorgaande leden.  

 

Artikel 3.1.3 
 
 

30. In artikel 3.1.3 worden de woorden “étant entendu que si le Client Final en a 

expressément fait la demande au Gestionnaire, les Parties s’engagent à conclure autant de 
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Contrats d’Allocation que d’Affréteurs approvisionnant le Point de Prélèvement, selon le 

modèle annexé au présent Contrat” geschrapt om rekening te houden met artikel 157 van 

het koninklijk besluit van 23 december 2010, dat bepaalt dat, indien er meerdere bevrachters 

en/of leveringsondernemingen actief zijn op eenzelfde afnamepunt, er een 

toewijzingsovereenkomst per bevrachter en/of leveringsonderneming wordt opgesteld. Het 

sluiten van een Toewijzingsovereenkomst per Bevrachter die het Afnamepunt belevert, is 

derhalve niet langer een mogelijkheid, maar een verplichting voor Fluxys ingevolge de 

gewijzigde definitie van “Contrat d’Allocation” in artikel 1, 9°, van het standaard 

aansluitingscontract die verwijst naar artikel 157 van het koninklijk besluit van 23 december 

2010. 

 

31. Netgebruikers merken op dat in de Nederlandse versie de term “Toewijzingscontract” 

moet worden vervangen door “Toewijzingsovereenkomst”. In de Franse versie, die ter 

goedkeuring wordt voorgelegd, wordt de gedefinieerde term “Contrat d’Allocation” gebruikt. 

Fluxys zal met deze opmerking van netgebruikers rekening moeten houden bij de vertaling 

van de goedgekeurde wijzigingen naar het Nederlands. 

 

Artikel 3.2.1 

 

32. De term “Contrat de Transport” wordt telkens vervangen door de term “Contrat de 

Transport de Gaz Naturel”, rekening houdend met wat onder §19 van deze beslissing wordt 

uiteengezet. 

 

Artikel 3.2.2 

 

33. De term “Contrat de Transport” wordt vervangen door de term “Contrat de Transport 

de Gaz Naturel”, rekening houdend met wat onder §19 van deze beslissing wordt 

uiteengezet. 

 

Artikel 3.3.3 

 

34. Artikel 3.3.3 met betrekking tot de verplichting van Fluxys inzake kwaliteit en druk 

wordt in overeenstemming gebracht met artikel 97, §3, van het koninklijk besluit van 23 

december 2010. 
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Het laatste lid van artikel 3.3.3 wordt aangepast om rekening te houden met de opmerking 

van een netgebruiker dat deze informatieverplichting geen afbreuk mag doen aan de 

verplichting voor Fluxys vervat in de voorgaande leden van dit artikel en de betrokken 

informatie zo snel als mogelijk moet worden verstrekt. 

 

Netgebruikers melden dat zij graag aan het standaard aansluitingsovereenkomst hadden 

toegevoegd dat, indien de Beheerder wijzigingen aanbrengt aan de druk en kwaliteit van het 

Aardgas conform de Gedragscode, de Beheerder dient te melden aan de Eindafnemer 

waarom deze wijzigingen worden gedaan en hoe deze wijzigingen conform de Gedragscode 

worden uitgevoerd. 

 

De CREG is van mening dat een dergelijke toevoeging niet overeenstemt met artikel 97, §2, 

tweede zin, van het koninklijk besluit van 23 december 2010 dat bepaalt dat de druk van het 

aardgas op het aansluitingspunt door de eindafnemer wordt bepaald binnen de minimum- en 

maximumgrenzen vooropgesteld door de beheerder van het aardgasnet. Fluxys kan echter 

de door de eindafnemer bepaalde druk nadien niet eenzijdig wijzigen. 

 

 

4. ABANDON DE RECOURS 

 

Artikel 4.6.2 

 

35. De woorden “sans préjudice de l’article 3.3.3” worden in artikel 4.6.2 toegevoegd om 

te vermijden dat aan de draagwijdte van de verplichting voor Fluxys vervat in artikel 3.3.3 

door middel van artikel 4.6.2 afbreuk wordt gedaan. 

 

 

7. RESILIATION ET RECOURS 

 

Artikel 7.4 

 

36. Artikel 7.4 met betrekking tot het sluiten van de ingangshoofdafsluiter door Fluxys in 

geval van de afwezigheid van een aardgasvervoerscontract wordt in overeenstemming 

gebracht met de artikelen 101 tot 104 van het koninklijk besluit van 23 december 2010. 
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Netgebruikers merken op dat de kennisgeving aan de Eindafnemer in artikel 7.4 werd 

geschrapt, terwijl het uiteraard belangrijk is dat de Eindafnemer op de hoogte wordt gesteld 

waarom de Ingangshoofdafsluiter wordt dichtgedraaid. Er wordt voorgesteld dat er toch 

enige melding wordt gegeven zodat de beweegreden hiervan duidelijk is (bv. ingeval van 

Noodsituatie). 

 

Artikel 7.4 bevat een uitdrukkelijke verwijzing naar de betreffende bepalingen van de 

Gedragscode, i.e. “moyennant le respect des dispositions pertinentes du Code de Bonne 

Conduite”. De artikelen 102 tot 104 bevatten meerdere zeer gedetailleerde 

informatieverplichtingen voor de Beheerder ten aanzien van de Eindafnemer. Fluxys is 

derhalve tot veel meer dan “enige melding” ten aanzien van de eindafnemer gehouden. 

Hoewel niet meteen valt in te zien hoe een noodsituatie zich kan voordoen in de context van 

de afwezigheid van een vervoerscontract, zijn de informatieverplichtingen in geval van een 

Noodsituatie deze vervat in artikel 3.1.2 van het standaard aansluitingscontract. 

 

 

8. DIVERS 

 

Artikelen 8.8 en 8.9 

 

37. Het oude artikel 8.8 wordt opgesplitst in twee afzonderlijke artikelen. Artikel 8.8 betreft 

voortaan uitsluitend wijzigingen van het contract, terwijl het nieuwe artikel 8.9 wijzigingen van 

omstandigheden beoogt. 

 

In artikel 8.9 wordt de bestaande bepaling, die voorziet dat elke wijziging van de 

gereguleerde tarieven automatisch van toepassing is op de overeenkomst, behouden. 

 

In artikel 8.8 wordt de bestaande bepaling met betrekking tot de gevolgen van door de 

CREG goedgekeurde wijzigingen van het standaard aansluitingscontract voor in uitvoering 

zijnde aansluitingscontracten, overgenomen in gewijzigde vorm om rekening te houden met 

artikel 96, §5, van het koninklijk besluit van 23 december 2010. Aangezien de CREG in haar 

beslissing tot goedkeuring de datum bepaalt waarop wijzigingen van het standaard 

aansluitingscontract in werking treden (artikel 107 koninklijk besluit van 23 december 2010), 

dient de datum van inwerkingtreding van de goedgekeurde wijzigingen die Fluxys opneemt in 

de betekening aan de Eindafnemer met toepassing van het gewijzigde artikel 8.8 en die zij 
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met toepassing van artikel 107 van het koninklijk besluit van 23 december 2010 op haar 

website bekend maakt, vanzelfsprekend dezelfde te zijn. 

 

Een netgebruiker merkt op dat het gepast lijkt om in artikel 8.8 te verwijzen naar artikel 108 

van het koninklijk besluit van 23 december 2010 dat bepaalt dat Fluxys een marktbevraging 

moet organiseren over de aanpassingen die zij wenst door te voeren in het standaard 

aansluitingscontract. 

Fluxys is daartoe reeds gehouden met toepassing van artikel 1.3 van de bijlage bij de 

Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 

betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrekking 

van Verordening (EG) nr. 1775/2005 die bepaalt dat transmissiesysteembeheerders 

geharmoniseerde contracten ontwikkelen nadat zij naar behoren overleg hebben gepleegd 

met de netgebruikers. De woorden “après l’approbation la CREG conformément au cadre 

légal en vigueur” impliceert dat de CREG bij de goedkeuring van wijzigingen van het 

standaard aansluitingscontract er onder meer op toeziet dat Fluxys een marktbevraging 

organiseerde. 

 

Netgebruikers suggereren verder om de woorden “identiek moeten worden toegepast” en 

“voor al deze aansluitingsovereenkomsten” in artikel 8.8 op te nemen. Fluxys meent dat  de 

formulering van het nieuwe artikel 8.8 daaraan reeds beantwoordt. De CREG is van mening 

dat een verdere aanpassing van dit artikel niet noodzakelijk is. Het spreekt voor zich dat de 

goedgekeurde wijzigingen “identiek zijn voor het geheel van de in uitvoering zijnde 

contracten”, bedoeld in artikel 105, §3, van het koninklijk besluit van 23 december 2010. Het 

betreft immers een standaardcontract.  De woorden “l’intégralité des Contrats de 

raccordements” hebben bovendien dezelfde inhoud als “voor al deze 

aansluitingsovereenkomsten”. 

 

38. In artikel 8.8 ontbreekt het woord “par” tussen “après l’approbation” en “la CREG”. 

 

 

 

IV  - BESLUIT 

 
39. Gelet op wat voorafgaat beslist de CREG, met toepassing van artikel 15/14, §2, 

tweede lid, 6°, van de gaswet, de bijgevoegde door Fluxys voorgestelde wijzigingen van het 

standaard aansluitingscontract, die ter goedkeuring aan de CREG werden voorgelegd in het 

Frans per brief van 6 oktober 2011, goed te keuren; 
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De CREG vraagt dat Fluxys een afzonderlijk artikel, getiteld “voorwerp”, in het standaard 

aansluitingscontract toevoegt waarin het voorwerp van het aansluitingscontract, dat reeds 

blijkt uit de preambule, nl. dat het aansluitingscontract de voorwaarden bevat waaronder de 

eindafnemer aangesloten wordt en blijft op het aardgasvervoersnet beheerd door Fluxys, 

wordt hernomen; 

 

De CREG vraagt verder dat volgende redactionele opmerkingen worden geïntegreerd, meer 

bepaald om in het derde lid van artikel 3.1.2 “partij” te vervangen door “Partij” en “Vanne” 

door “Vanne d’Isolement Général d’Entrée” en om in artikel 8.8 “par” toe te voegen tussen 

“après l’approbation” en “la CREG”; 

 

De CREG vraagt ten slotte dat bij de vertaling van de wijzigingen van het standaard 

aansluitingscontract naar het Nederlands rekening wordt gehouden met de pertinente 

redactionele opmerkingen van betrokken netgebruikers, waaronder de opmerkingen bedoeld 

in §§29 en 31; 

 

De huidige door de CREG goedgekeurde wijzigingen van het standaard aansluitingscontract 

werken terug vanaf de datum waarop zij door Fluxys werden aangenomen, met toepassing 

van de regel dat de goedkeuring terugwerkt tot, i.e. uitvoerbaar is vanaf de datum waarop de 

goedgekeurde beslissing is genomen10. Zij kunnen echter slechts worden uitgevoerd 

tegenover de betrokken eindafnemers vanaf hun bekendmaking. 

 

 

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

           

  
Dominique WOITRIN      François POSSEMIERS 
Directeur       Voorzitter van het Directiecomité 

                                                 
10

 Zie o.m. VAN MENSEL, A., CLOECKAERT, I., ONDERDONCK, W. en WYCKAERT, S., De 
administratieve rechtshandeling. Een proeve, Mys&Breesch, Gent, 1997, p. 101, 169-170; 
DEMBOUR, J., Les actes de la tutelle administrative en droit belge, Maison F. Larcier, Bruxelles, 
1955, p. 114. 


























































