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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), het voorstel van de N.V. FLUXYS (hierna Fluxys) van standaardcontract 

voor de toegang van de eindafnemer op het aardgasvervoersnet (het standaard 

aansluitingscontract genoemd).  

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. 

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”. 

Een nieuwe versie van het aansluitingscontract met bijlage 1 werd door Fluxys per brief van 

17 september 2007 (ontvangen op 17 september 2007 per fax en op 18 september 2007 per 

drager) aan de CREG bezorgd. De aangekondigde Nederlandse vertaling ervan alsook de 

bijlagen 2-8 (gedeeltelijk in het Engels) werden per e-mail van 3 oktober 2007 aan de CREG 

bezorgd. Ook een Franstalige versie werd opnieuw meegestuurd met als datum 3 oktober 

2007. Het bleek niet om een Nederlandse vertaling te gaan, doch om een nieuwe versie, 

waarvan ook de Franstalige versie werd bezorgd. 

Op grond van de Nederlandse en Franse versies van 3 oktober 2007 heeft de CREG een 

openbare raadpleging georganiseerd via bekendmaking van deze versies op haar website. 

De geïnteresseerden kregen de kans hun schriftelijke opmerkingen aan de CREG over te 

maken alsook om deze mondeling verder toe te lichten ter gelegenheid van een aantal 

overlegvergaderingen. 

Fluxys verzocht de CREG nadien om de resultaten van de raadpleging te bekomen met het 

oog op het uitbrengen van een nieuw voorstel. Een nieuw voorstel werd ingediend op 4 

maart 2008. Het voorstel van standaard aansluitingscontract van 29 februari 2008, ingediend 

bij de CREG op 4 maart 2008 in het Frans (hierna aangeduid als “voorstel van standaard 

aansluitingscontract” of “voorstel”), maakt bijgevolg het voorwerp uit van de hiernavolgende 

beslissing.  
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Het door Fluxys ingediende voorstel van standaard aansluitingscontract preciseert dat het 

bestaat uit de volgende documenten: het voorstel van standaard aansluitingscontract van 29 

februari 2008 (dat bepalingen specifiek voor nieuwe aansluitingen bevat) met in bijlage 1) 

Procédures opérationnelles (version 2.22 du 27 février 2008), 2) Modèle de Contrat 

d’Allocation, 3) Plan d’implantation, 4) Certificat de conformité, 5) Rapport de mise en 

service, 6) Coordonnées, 7) Spécifications, 8) Garantie bancaire (pour de nouveaux 

raccordements) en 9) Installations du Transporteur. De negende bijlage werd evenwel niet 

meegeleverd. 

Deze beslissing is opgesplitst in vijf delen. Het eerste deel is gewijd aan het wettelijke kader 

en de bevoegdheid van de CREG. In het tweede deel worden de antecedenten van de 

beslissing samengevat. Het derde deel bevat een aantal voorafgaande opmerkingen. Het 

vierde deel bevat het artikelsgewijze commentaar van de CREG bij het voorstel van 

standaard aansluitingscontract. Het vijfde deel bevat de eigenlijke beslissing. 

Een kopie van het voorstel van standaard aansluitingscontract (de Franse versie waarop 

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

Onderhavige beslissing werd door het directiecomité goedgekeurd op 1 september 2008.  
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WETTELIJK KADER & BEVOEGDHEID CREG 

1.  Op basis van de artikelen 1, 4 en 9 van Verordening (EG) nr. 1775/2005 van het 

Europees Parlement en de Raad van 28 september 2005 betreffende de voorwaarden voor 

de toegang tot aardgastransmissienetten (hierna « de gasverordening »), zijn bijlage, en 

artikel 15/14, §2, tweede lid, 6°, van de gaswet, is de CREG bevoegd om het 

aansluitingscontract van Fluxys goed te keuren.  

 

Artikel 1 van de gasverordening: het voorwerp (en doel) – De gasverordening heeft als 

doel « niet-discriminerende regels vast te stellen betreffende de toegangsvoorwaarden voor 

aardgastransmissiesystemen. Dit doel omvat onder meer de vaststelling van 

geharmoniseerde principes betreffende (…), de instelling van derdentoegangsdiensten, 

(…) » (art. 1, 1) (wij onderstrepen). 

 

Artikel 4 van de gasverordening: de « derdentoegangsdiensten », artikel 4 van de 

gasverordening stelt dat: 

 

« 1. Transmissiesysteembeheerders waarborgen: 

a) dat ze op niet-discriminerende basis diensten aan alle 

netgebruikers aanbieden. Met name wanneer een 

transmissiesysteembeheerder dezelfde dienst aan meerdere 

afnemers aanbiedt, geschiedt dit onder gelijkwaardige contractuele 

voorwaarden, met gebruikmaking van geharmoniseerde 

transportcontracten of een door de bevoegde instantie volgens de 

procedure van artikel 25 van Richtlijn 2003/55/EG goedgekeurde 

gemeenschappelijke netcode; 

b) dat zij zowel vaste als afschakelbare derdentoegangsdiensten 

aanbieden. De prijs van afschakelbare capaciteit is een afspiegeling 

van de waarschijnlijkheid van afschakeling; 

c) dat zij de netgebruikers zowel lange- als kortetermijndiensten 

aanbieden. 

2. Transportcontracten met niet-standaardaanvangsdata of van een kortere 

duur dan een standaard transportcontract van een jaar, resulteren niet in 

willekeurig hogere of lagere tarieven die niet de marktwaarde van de dienst 

weerspiegelen overeenkomstig de in artikel 3, lid 1, vermelde principes. 
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3. Zo nodig kunnen derdentoegangsdiensten afhankelijk worden gesteld 

van passende garanties van netgebruikers voor wat betreft de 

kredietwaardigheid van deze gebruikers. Zulke garanties mogen geen 

oneerlijke marktbelemmering vormen en moeten niet-discriminerend, 

transparant en proportioneel zijn. » (wij onderstrepen) 

 

Artikel 9 van de gasverordening: de « richtsnoeren » - Onder de titel « Richtsnoeren » stelt 

artikel 9 van de gasverordening bovendien het volgende: 

 

« 1. In voorkomend geval worden in de richtsnoeren inzake de minimaal 

vereiste harmonisatie voor het bereiken van het doel van deze verordening, de 

volgende punten gespecificeerd: 

a) de nadere bijzonderheden van de derdentoegangsdiensten, inclusief 

de aard, duur en andere eisen betreffende deze diensten, in 

overeenstemming met artikel 4; 

b) (…); 

c) de nadere gegevens betreffende de definitie van de technische 

informatie die nodig is opdat de netgebruikers effectieve toegang 

kunnen verkrijgen tot het systeem en de definitie van alle voor de 

transparantie-eisen relevante punten, inclusief de op alle relevante 

punten te publiceren informatie en het tijdschema voor de publicatie 

van deze informatie, in overeenstemming met artikel 6. 

2. De richtsnoeren betreffende de in lid 1 genoemde kwesties zijn opgenomen 

in de bijlage. Zij kunnen door de Commissie worden gewijzigd; dit gebeurt 

volgens de procedure (…). 

3. Bij de toepassing en de wijziging van de krachtens deze verordening 

aangenomen richtsnoeren wordt rekening gehouden met de verschillen tussen 

de nationale gassystemen. Derhalve zullen geen uniforme voorwaarden voor 

de toegang van derden op communautair niveau vereist zijn. Er kunnen 

evenwel minimumeisen worden gesteld waaraan moet worden voldaan om de 

voor een interne gasmarkt noodzakelijke niet-discriminerende en transparante 

voorwaarden voor nettoegang te verwezenlijken; deze minimumeisen kunnen 

vervolgens worden toegepast in het licht van de verschillen tussen de 

nationale gassystemen. » (wij onderstrepen) 
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Artikel 12 van de gasverordening stelt het volgende:  « Deze verordening laat de rechten 

van de lidstaten onverlet om maatregelen te handhaven of in te voeren die meer 

gedetailleerde voorschriften bevatten dan in deze verordening en de in artikel 9 bedoelde 

richtsnoeren » (wij onderstrepen). 

 

2. De bijlage bij de gasverordening is opgesplitst in 3 titels, waarbij titel 3 luidt « Definitie 

van de technische informatie die netgebruikers nodig hebben om effectieve toegang te 

kunnen verkrijgen tot het systeem (…) ». 

 

Onder deze titel valt deel 3.1 getiteld « Definitie van de technische informatie die 

netgebruikers nodig hebben om effectieve toegang tot het systeem te kunnen verkrijgen », 

waarin het volgende wordt gesteld: 

« De transmissiesysteembeheerders publiceren ten minste de volgende 

informatie over hun systemen en diensten: 

a) een gedetailleerde en uitvoerige beschrijving van de verschillende 

aangeboden diensten en de bijbehorende tarieven; 

b) de verschillende typen transportcontracten die voor deze diensten 

beschikbaar zijn en, in voorkomend geval, de netcode en/of de 

standaardvoorwaarden waarin de rechten en verantwoordelijkheden 

van alle netgebruikers worden beschreven, inclusief de 

geharmoniseerde transportcontracten en andere relevante 

documenten; 

c) de geharmoniseerde procedures die worden toegepast wanneer 

gebruik wordt gemaakt van het transmissiesysteem, inclusief de 

definitie van kernbegrippen; 

(…); 

i) de regels voor verbinding met het door de 

transmissiesysteembeheerder geëxploiteerde systeem; 

(…); » (wij onderstrepen). 

 

3. De gasverordening verwijst uitdrukkelijk naar 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 « de 

tweede gasrichtlijn ») waarvan zij de logica overneemt. In het kader van onderhavige 

beslissing moet worden gewezen op de artikelen 8 en 25, §2. 
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Artikel 8.2 van de tweede gasrichtlijn, artikel 8 met als titel « Taken van 

systeembeheerders », luidt als volgt: 

 

« De door transmissiesysteembeheerders vastgestelde regels voor het in 

evenwicht houden van het gastransmissiesysteem, waaronder de regels voor 

de tarieven die zij hun systeemgebruikers in rekening brengen voor 

energieonbalans, zijn objectief, transparant en niet-discriminerend. De 

voorwaarden, met inbegrip van de regels en tarieven, voor het verlenen van 

dergelijke diensten door transmissiesysteembeheerders worden volgens een 

methode die in overeenstemming is met artikel 25, lid 2, vastgesteld op een 

niet-discriminerende wijze die de kostprijs weerspiegelt. De voorwaarden 

worden gepubliceerd » (wij onderstrepen). 

 

Artikel 25, §2, van de tweede gasrichtlijn stelt de minimale bevoegdheden vast die door 

de Lidstaten moeten worden toegewezen aan de regelgevende instanties. 

 

Overeenkomstig deze paragraaf : 

« 2. De regelgevende instanties zijn verantwoordelijk voor de vaststelling of de 

aan de inwerkingtreding voorafgaande goedkeuring van ten minste de 

methoden voor het berekenen of vastleggen van de voorwaarden inzake: 

a) aansluiting op en toegang tot nationale netwerken, inclusief de 

tarieven inzake transmissie en distributie. Deze tarieven of methoden 

maken het mogelijk dat de noodzakelijke investeringen in de netwerken 

zodanig worden uitgevoerd dat zij de rentabiliteit van de netwerken 

waarborgen; 

(…)»(wij onderstrepen). 

 

4. Uit de gezamenlijke lezing van de artikelen 1, 4 en 9 van de gasverordening, en 

artikel 3.1, b) van de bijlage van de gasverordening die rechtstreeks van toepassing zijn in 

het Belgische recht, met de artikelen 8 en 25, §2, van de tweede gasrichtlijn (principe van de 

eensluidende interpretatie) blijkt dat de CREG bevoegd is en moet zijn om de 

aansluitingsvoorwaarden goed te keuren; deze aansluitingsvoorwaarden moeten bovendien 

op niet-discriminerende wijze worden vastgesteld en worden gepubliceerd. 

 

5. De term « transportcontract » in artikel 2, 1.2 van de gasverordening wordt 

gedefinieerd als « een contract tussen een transmissiesysteembeheerder en een 



9/124 
NIET-VERTROUWELIJKE VERSIE 

netgebruiker voor de uitvoering van de transmissie ». Transmissie krijgt een eigen definitie in 

de verordening, i.e. « het transport van aardgas door een net dat vooral bestaat uit 

hogedrukpijpleidingen, met uitzondering van een upstreampijpleidingnet en van het gedeelte 

van hogedrukpijpleidingen dat in de eerste plaats voor lokale aardgasdistributie wordt 

gebruikt, met het oog op de belevering van afnemers, de levering zelf niet inbegrepen » (art. 

2, 1.1 van de gasverordening). 

De gasverordening stelt verder wat dient te worden verstaan onder netgebruiker: « een 

afnemer of mogelijke afnemer van een transmissiesysteembeheerder, (…) » (art. 2, 1.11 van 

de gasverordening), waarbij het om afnemers gaat, in de zin van de tweede gasrichtlijn, 

« grootafnemers of eindafnemers van aardgas en aardgasbedrijven die aardgas kopen» (art. 

2, 24, van de tweede gasrichtlijn) (wij onderstrepen). 

 

Hieruit volgt dat het vervoerscontract, uit hoofde van de gasverordening, het contract is dat 

door de transmissiesysteembeheerder met het oog op het uitvoeren van het transport wordt 

afgesloten met hetzij een grootafnemer, hetzij een eindafnemer van aardgas. 

 

6. Op nationaal vlak, en meer bepaald in de gedragscode, wordt een onderscheid 

gemaakt tussen het vervoerscontract en het aansluitingscontract, waarbij dit laatste slaat op 

klanten die aardgas afnemen. 

 

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

belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot het vervoersnet goedkeuren, zijnde “het 

standaardcontract voor de toegang tot het vervoersnet en de daarmee verbonden 

operationele regels” (artikel 1, 51°, van de gaswet).  

 

Om de terminologie die in het nationaal recht wordt gebruikt af te stemmen op de 

bedoelingen van de Europese wetgever dient er te worden van uitgegaan dat het 

« standaard contract voor toegang tot het vervoersnet » slaat op het « transportcontract » 

zoals bedoeld in het Europees recht, namelijk een contract afgesloten door de 

transmissienetbeheerder met een netgebruiker – en dit zowel « stroomopwaarts» 

(« shipper ») als « stroomafwaarts » (« consument ») met het oog op het transport. 

 

In de praktijk is het zo dat Fluxys een afzonderlijk contract aanbiedt voor de toegang tot 

respectievelijk de opslaginstallatie, de LNG-installatie en het aardgasvervoersnet, en 

nogmaals afzonderlijk naargelang het de toegang tot het aardgasvervoersnet in hoofde van 

de bevrachter (reservering van vervoerscapaciteit en flexibiliteit), dan wel in hoofde van de 

eindafnemer (aansluiting) betreft.  
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Hieruit volgt dat de CREG bevoegd is voor het evalueren van de voorwaarden vastgelegd in 

het zogenaamde « aansluitingscontract » aangezien dit laatste deel uitmaakt van en een 

« toepassing » is van het « transportcontract » in de betekenis van de Europese verordening. 

 

7. Het recht op toegang van eindafnemers aangesloten op het aardgasvervoersnet is 

verder expliciet opgenomen in artikel 15/6 van de gaswet.  

 

In artikel 15/6 van de gaswet wordt bepaald dat de eindafnemers aangesloten op het 

aardgasvervoersnet en de leveranciers die hun klanten bevoorraden via een 

aardgasdistributienet evenals de distributieondernemingen vanaf 1 juli 2004 recht hebben op 

toegang tot het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG installatie. 

 
Met toepassing van artikel 15/7, §1, van de gaswet kunnen de vervoerondernemingen de 

toegang tot het vervoernet enkel geldig weigeren in de mate dat : 

1° het net niet over de nodige capaciteit beschikt om het vervoer te verzekeren; 

2° de toegang tot het net de goede uitvoering van een openbare dienstverplichting door de 

betrokken vervoeronderneming zou verhinderen; 

3° de toegang tot het net voor de betrokken vervoeronderneming economische en financiële 

moeilijkheden zou meebrengen ingevolge « take-or-pay » contracten gesloten voor 1 januari 

19981. 

 

Elke weigering van toegang tot het vervoernet in uitvoering van § 1 moet met toepassing van 

artikel 15/7, §2, van de gaswet met redenen worden omkleed. 

 

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

de vervoersnetten voor aardgas (hierna “de gedragscode”) bevat slechts enkele bepalingen 

specifiek met betrekking tot de aansluiting, te weten in de artikelen 84 tot en met 86. Deze 

artikelen worden hierna weergegeven. 

 

Artikel 84 

§1. De aansluitingsovereenkomst afgesloten tussen de vervoersonderneming en de 

betrokken netgebruiker of netgebruikers bevat de voorschriften inzake de aansluiting van de 

betrokken afnemer of afnemers op het vervoersnet. 

§2. Deze voorschriften betreffen: 

 1° het ontwerp van het gasontvangststation; 

                                                 
1 §1, 3°, en elke ontheffing die wordt verleend in uitvoering van deze bepaling houden op uitwerking te 
hebben op 1 oktober 2006 (artikel 15/7, §2, tweede lid, van de gaswet) 
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 2° de inplanting en de constructie van de vervoersinstallatie; 

3° de aansluitingsprocedure; 

4° de indienstname van de vervoersinstallatie; 

5° de ijking en de herijking van de meetapparatuur; 

6° de registratie van de meetresultaten; 

7° het onderhoud en de controle van de vervoersinstallatie; 

8° de door de beheerder van de vervoersinstallatie na te leven 

veiligheidsvoorschriften; 

9° de voorwaarden inzake leveringsdruk en gaskwaliteit. 

 

Artikel 85 

De voorschriften vastgelegd in uitvoering van artikel 84 blijven onverminderd van toepassing 

zolang de vervoersinstallatie fysisch is verbonden met het vervoersnet onafgezien van het 

feit of er al dan niet aardgas door de afnemer wordt afgenomen, 

 

Artikel 86 

De beheerder van het gasontvangststation geeft de vervoersonderneming vrije toegang tot 

het gasontvangststation. De vervoersonderneming heeft het recht om de meettoestellen en 

de afsluiters van het gasontvangststation te verzegelen. De beheerder van het 

gasontvangststation verwittigt onmiddellijk de vervoersonderneming telkens deze zegels 

worden verbroken. 

 

Vermeldenswaard is nog artikel 5 van de gedragscode volgens hetwelk de 

vervoersonderneming voldoet aan de eisen van transparantie, objectiviteit en redelijkheid en 

zich onthoudt van elke discriminatie tussen netgebruikers of categorieën van netgebruikers. 

 

9. De CREG plant in het voorstel van nieuwe gedragscode, te nemen met toepassing 

van artikel 15/5undecies van de gaswet, een ruimer aantal artikelen aan het 

aansluitingscontract te wijden. 

 

De CREG verwijst in dit verband naar het niet-bindende ontwerp van nieuwe gedragscode 

bekend gemaakt op haar website met het oog op een publieke raadpleging (zie “gas” 

vervolgens “raadplegingen”, vervolgens “Openbare raadpleging 05/2008 – raadpleging over 

het ontwerp van nieuwe gedragscode inzake toegang tot het aardgasvervoersnet, de 

opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie”). Verder in deze beslissing wordt 

hiernaar verwezen als “het (voorlopige) ontwerp van nieuwe gedragscode”. 
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ANTECEDENTEN 

10. Fluxys maakte de CREG begin 2006 twee ontwerpen van aansluitingsovereenkomst 

over in het Engels, één m.b.t. de bestaande aansluitingen, één m.b.t. de nieuwe 

aansluitingen. 

 

Op basis van de opmerkingen van een aantal industriële eindafnemers en een eerste 

analyse van het ontwerp van aansluitingsovereenkomst van maart 2006 vonden een paar 

informele overlegvergaderingen plaats tussen de CREG en Fluxys, waarna de CREG Fluxys 

verzocht de aansluitingsovereenkomst aan te passen en haar een gewijzigde versie voor 

publieke raadpleging over te maken.  

 

11. Eind juni 2006 ontving de CREG een tweede versie van de 

aansluitingsovereenkomst, waarin de bepalingen voor bestaande en nieuwe aansluitingen 

werden samengebracht en waarin een aantal aanpassingen werden doorgevoerd, al dan niet 

om tegemoet te komen aan vragen/suggesties van de CREG. 

 

12. Op basis van deze versie van de aansluitingsovereenkomst alsook een vragenlijst die 

de CREG opstelde ten aanzien van de eindafnemers aangesloten op het 

aardgasvervoersnet, waarin hen werd gewezen op een aantal genomen opties in het 

ontwerp, organiseerde de CREG op 5 september 2006 een consultatiedag. Ter gelegenheid 

van deze consultatiedag kwamen zowel de technische als de juridische aspecten van de 

aansluitingsovereenkomst aan bod.  

 

13. Na verloop van de consultatiedag ontving de CREG de schriftelijke opmerkingen van 

negen eindafnemers en van de Federatie van de Industriële Grootverbruikers van Energie in 

België (Febeliec). De raadpleging werd afgesloten op 29 september 2006. 

 

Op basis van de resultaten van de raadpleging heeft de CREG haar gesprekken met Fluxys 

verder gezet in een poging om te komen tot een voor de verschillende partijen aanvaardbare 

overeenkomst. 

 

14. Door middel van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (B.S., 

28 december 2006) werd de definitie van het begrip “belangrijkste voorwaarden” gewijzigd, 

door de invoeging van een definitie van dit begrip in de gaswet, waardoor de CREG een 
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goedkeuringsbevoegdheid wordt toegekend met betrekking tot de standaardcontracten voor 

de toegang tot het vervoersnet. Immers, door artikel 63 van voornoemde wet van 27 

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”. 

 

15. Per brief van 22 maart 2007 verzocht de CREG Fluxys onder meer om haar het 

standaardcontract voor de toegang van de eindafnemer op het vervoersnet (het 

aansluitingscontract) ter goedkeuring over te maken tegen 4 mei 2007. 

 

Na veelvuldige briefwisseling tussen de CREG en Fluxys en herhaald aandringen vanwege 

de CREG maakte Fluxys uiteindelijk per schrijven van 17 september 2007, ontvangen op 18 

september 2007, een nieuwe versie van de aansluitingsovereenkomst in het Frans over. De 

aangekondigde Nederlandse vertaling ervan alsook de bijlagen 2-8 (gedeeltelijk in het 

Engels) werden per e-mail van 3 oktober 2007 aan de CREG bezorgd. Ook een Franstalige 

versie werd opnieuw meegestuurd met als datum 3 oktober 2007. Het bleek niet om een 

Nederlandse vertaling te gaan, doch om een nieuwe versie, waarvan ook de Franstalige 

versie werd bezorgd. 

 
16. Niettegenstaande de transmissiesysteembeheerders met toepassing van bijlage 1.(3) 

bij de gasverordening geharmoniseerde contracten ontwikkelen inzake 

derdentoegangsdiensten nadat zij naar behoren overleg hebben gepleegd met de 

netgebruikers, achtte de CREG het nuttig deze nieuwe versie van het voorstel van 

aansluitingsovereenkomst, ontvangen op 3 oktober 2007, (nogmaals) op eigen initiatief ter 

consultatie voor te leggen aan de eindafnemers. Via een persbericht van 4 oktober 2007 

werd het voorstel van aansluitingsovereenkomst op de website van de CREG gepubliceerd. 

De CREG kondigde daarin reeds aan dat zij, op basis van haar analyse, de ontvangen 

reacties en de informatie verstrekt tijdens de overlegvergaderingen een beslissing tot 

goedkeuring of aanpassing van het nieuwe ontwerp van aansluitingsovereenkomst van 

Fluxys zou nemen en op haar website zou publiceren. De netgebruikers werden uitgenodigd 

om binnen een termijn van dertig kalenderdagen hun eventuele opmerkingen aan de CREG 

over te maken. De CREG mocht talrijke opmerkingen van meerdere eindafnemers en van 

Febeliec ontvangen. 

 

Per schrijven van 11 januari 2008, ontvangen op 14 januari 2008, werden de versies van het 

aansluitingscontract van 3 oktober 2007 nogmaals aan de CREG meegedeeld. 
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Niettegenstaande de contracten zelf dezelfde datum dragen als diegene die ter raadpleging 

werden bekendgemaakt, draagt althans één van de bijlagen 11 januari 2008 als datum, 

zodat ervan kon worden uitgegaan dat deze versie opnieuw een nieuwe versie uitmaakte.  

 

Amper twee weken na indiening van het voorstel van standaard aansluitingscontract op 14 

januari 2008  werd de CREG benaderd om (andermaal) een nieuw voorstel in te dienen om 

rekening te houden met de opmerkingen van de eindafnemers. Nochtans werden de 

fundamentele opmerkingen van de eindafnemers reeds herhaaldelijk in 2007 door 

medewerkers van de CREG aan Fluxys meegedeeld. Fluxys had klaarblijkelijk in 2007 ook 

rechtstreekse contacten en overlegvergaderingen met eindafnemers om hun mening 

aangaande het contract te kennen.  

 
17. Per brief van 18 februari 2008, ontvangen daags nadien, liet Fluxys onder meer 

weten dat zij, na ontvangst van de resultaten van de consultatie deze resultaten grondig zou 

analyseren en, in samenspraak met de diensten van de CREG, zou proberen om een 

aanvaardbare oplossing te vinden voor alle partijen binnen een redelijke termijn. 

 

18. Per brief van 3 maart 2008, ontvangen op 4 maart 2008, liet Fluxys weten het 

consultatieverslag van de raadpleging van de CREG bijzonder grondig te hebben nagekeken 

en diende zij een nieuw voorstel van standaard aansluitingscontract (gedateerd op 29 

februari 2008) ter goedkeuring in het Frans in. 

 
19. De CREG heeft een derde openbare raadpleging georganiseerd die van start ging op 

17 maart 2008 op basis van deze aangepaste versie van het standaard aansluitingscontract 

dd. 29 februari 2008. Een aantal trilaterale vergaderingen tussen de CREG, Fluxys en een 

aantal eindafnemers en vertegenwoordigers van Febeliec vonden plaats en gaven aanleiding 

tot opmerkingen en een aantal aanpassingen, voornamelijk met betrekking tot de 

operationele procedures, waarin Fluxys zich kon vinden. 

 

20. De CREG behandelt het voorstel van standaard aansluitingscontract hierna 

artikelsgewijs. Zij geeft achtereenvolgens het ontworpen artikel waarbij ze opmerkingen heeft 

weer en haar beoordeling, daarbij rekening houdend met de reacties van de 

eindafnemers/Febeliec en de toelichtingen bekomen vanwege Fluxys tijdens de diverse 

werkvergaderingen. 
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VOORAFGAANDE OPMERKINGEN 
 

A. Fluxys als voorlopig beheerder 
 

21. Indien Fluxys hierna als ‘beheerder’ wordt aangeduid, gaat het vanzelfsprekend om 

Fluxys fungerend als van rechtswege (voorlopig) beheerder op grond van artikel 8/1 van de 

gaswet. De procedure voor de aanduiding van beheerders bedoeld in artikel 8 van de gaswet 

heeft nog niet geresulteerd in de benoeming van beheerders. 

 
B. Bestaande aansluitingen 
 
22. Het voorstel van standaard aansluitingscontract is bedoeld zowel voor bestaande als 

voor nieuwe aansluitingen.  

 

Fluxys legt terecht ook voor de bestaande aansluitingen een standaardcontract ter 

goedkeuring voor.  

 

Lang niet alle eindafnemers die over een bestaande aansluiting beschikken, blijken immers 

een aansluitingscontract met Fluxys te hebben afgesloten.  

 

Daarenboven zijn er een aantal eindafnemers die met het oude Distrigas een 

leveringscontract afsloten, dat in de niet-geliberaliseerde context, tevens een luik 

“aansluiting” zou hebben bevat. In elk geval is geen enkele eindafnemer bereid gevonden dit 

“contract”, waarvan de CREG betwijfelt of dit nog bestaat, laat staan afdwingbaar is ten 

aanzien van Fluxys in het bijzonder gelet op de sterk gewijzigde geliberaliseerde context, 

aan de CREG voor te leggen. De CREG stelt vast dat het ten andere vooral die categorie 

eindafnemers is geweest, die het nuttig vond gedurende het consultatieproces met 

betrekking tot het aansluitingscontract, inhoudelijke opmerkingen te maken bij het 

aansluitingscontract dat Fluxys voorstelt. De CREG gaat ervan uit dat deze eindafnemers dit 

doen vanuit de wetenschap dat er geen aansluitingscontract bestaat, dan wel dat een 

eventueel aansluitingscontract, indien dit nog zou bestaan en afdwingbaar zou zijn, 

onaangepast is aan de huidige marktomstandigheden. 

 

23. Ook al mag Fluxys de eindafnemer die over een bestaande aansluiting én een 

geldige aansluitingsovereenkomst beschikt niet verplichten het door de CREG goedgekeurde 

aansluitingscontract te ondertekenen (het goedgekeurde standaard aansluitingscontract 
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heeft geen regelgevend karakter, behalve daar waar het een specifieke verplichting 

overneemt waarvan de inhoud in de gaswet en/of de gedragdscode is vastgelegd; Fluxys 

moet de instemming van zijn medecontractant bekomen om dit op lopende contracten te 

kunnen toepassen wanneer er geen uitdrukkelijke contractuele clausule in die zin is 

opgenomen), lijkt het de CREG ten zeerste in het belang van de eindafnemer om een 

aansluitingscontract conform het door de CREG goedgekeurde standaard 

aansluitingscontract af te sluiten. 

 

De CREG is ervan overtuigd dat het door haar goedgekeurde aansluitingscontract gunstiger 

zal zijn dan de bestaande aansluitingscontracten. De CREG heeft gedurende de 

besprekingen van de afgelopen jaren diverse versies van het aansluitingscontract 

bestudeerd en heeft onder meer vastgesteld dat deze een onevenwichtige verdeling van 

rechten en plichten inhouden en talrijke onduidelijkheden bevatten wat betreft de precieze 

draagwijdte van de erin vervatte rechten en verplichtingen.  Doorheen de afgelopen jaren 

heeft het aansluitingscontract reeds in belangrijke mate gewonnen aan duidelijkheid. De 

CREG is ervan overtuigd dat het uiteindelijk door haar goedgekeurde aansluitingscontract 

meer evenwicht in de rechten en verplichtingen van partijen zal brengen en meer 

waarborgen zal bieden voor een correcte verdeling van aansprakelijkheid. 

 

Bovendien zullen eindafnemers met een bestaand aansluitingscontract over een contract 

beschikken dat vermoedelijk -de CREG stelt de nieuwe gedragscode voor; zij stelt ze niet 

vast- niet aangepast zal zijn aan de nieuwe gedragscode. In het voorstel van nieuwe 

gedragscode dat de CREG aan de minister zal richten, plant zij ten opzichte van de 

bestaande gedragscode immers meer artikelen te wijden aan het aansluitingscontract en 

nieuwe of gewijzigde verantwoordelijkheden te voorzien zowel aan de zijde van Fluxys als 

van de eindafnemer. Aangezien de gedragscode de openbare orde raakt, zullen de relevante 

bepalingen ipso facto op de bestaande aansluitingscontracten van toepassing zijn en 

desgevallend voorrang hebben op de daarmee strijdige bepalingen in het contract. Het 

spreekt evenwel voor zich dat in dat geval het bestaande aansluitingscontract niet langer 

representatief riskeert te zijn/zal zijn voor de rechten en verplichtingen van partijen. Niemand 

zal ontkennen dat zulks tot onduidelijkheden en betwistingen kan/zal aanleiding geven en dat 

beide partijen er belang bij hebben over een contract te beschikken dat de gewijzigde 

wettelijke context reflecteert, te meer daar het aansluitingscontract van onbepaalde duur is. 

 

De CREG is er bijgevolg voorstander van dat partijen de bestaande aansluitingscontracten 

aanpassen om deze in overeenstemming te brengen met het door de CREG goedgekeurde 

aansluitingscontract en beveelt dit sterk aan.  
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24. Aangezien Fluxys gehouden is tot een niet-discriminatieverplichting in het bijzonder 

op grond van de gaswet en de gedragscode, dient zij alle eindafnemers in elk geval de 

mogelijkheid te bieden om toegang tot het net te bekomen tegen de voorwaarden vervat in 

het door de CREG goedgekeurde standaard aansluitingscontract.  

 

Het spreekt voor zich dat zij die geen aansluitingscontract met Fluxys hebben, verplicht zijn 

om er één af te sluiten overeenkomstig de wetgeving. 

 

 

C. Recht van toegang tot de vervoersnetten 
 
25. De CREG is de mening toegedaan dat het recht van toegang tot de vervoersnetten, 

bedoeld in de artikelen 15/5, 15/6 en 15/7 van de gaswet van openbare orde is. 

 

Het recht van toegang tot de vervoersnetten is immers één van de noodzakelijke basispijlers 

van de liberalisering van de aardgasmarkt2. Opdat er concurrentie op de aardgasmarkt zou 

komen en de eindafnemers daadwerkelijk hun leverancier van aardgas kunnen kiezen, is het 

essentieel dat de eindafnemers en hun leveranciers gegarandeerd toegang tot de 

vervoersnetten hebben en dat zij van dit recht kunnen genieten op een niet-discriminatoire 

wijze. Het is immers via de vervoersnetten dat nagenoeg elke ingevoerde en verbruikte of 

opnieuw uitgevoerde aardgasmolecule passeert. Een leverancier kan maar het door hem 

verkochte aardgas effectief aan zijn klant leveren indien hij en zijn klant elk toegang hebben 

tot de vervoersnetten. 

Hierbij komt dat, enkele zeer lokale uitzonderingen daargelaten, de vervoersnetten een 

natuurlijk monopolie zijn, gelet op het feit dat de investeringen erin hoge sunk costs zijn: de 

investeringen vertegenwoordigen hoge bedragen en zijn moeilijk aanwendbaar voor een 

ander gebruik dan het vervoer van aardgas. Daarbij komt dat de bouw van 

vervoersinfrastructuur op groot verzet van de bevolking stuit waardoor het de facto 

uitgesloten is om de nodige bouw- en andere vergunningen te verkrijgen voor de aanleg van 

concurrerende vervoersnetten naast de bestaande. Het is dan ook niet realistisch te 

veronderstellen dat naast de bestaande vervoersnetten één of zelfs meerdere nieuwe 

                                                 
2 Zie ook considerans 7 van 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, P.B., L 176/57, waarin ook uitdrukkelijk gesteld wordt dat het voor 
een goed werkende concurrentie is vereist dat de toegang tot het netwerk niet-discriminerend en 
transparant is en tegen redelijke prijzen kan geschieden. 
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vervoersnetten zullen worden gebouwd. Dit verklaart dan ook waarom  het beheer van het 

aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie sedert de wet 

van 1 juni 2005 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 

gasachtige producten en andere door middel van leidingen (B.S., 14 juni 2005) wordt 

verzekerd respectievelijk en alleen door de beheerder van het aardgasvervoersnet, de 

beheerder van de opslaginstallatie voor aardgas en de beheerder van de LNG-installatie, 

dewelke elk de functie van gecombineerd netbeheerder kunnen vervullen. 

26. Dat het recht van toegang tot de vervoersnetten een noodzakelijke basispijler van de 

liberalisering van de aardgasmarkt is, blijkt ook uit de analyse van de juridische situatie vóór 

de inwerkingtreding van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten (B.S., 11 mei 1999). Op het 

vlak van het vervoer van aardgas bestond er immers geen wetgeving die enig monopolie 

toekende aan de historische vervoersonderneming die ook actief was in de markt voor de 

levering van aardgas. Nochtans had alleen deze onderneming de facto als enige leverancier 

toegang tot de vervoersnetten. Dat derden geen toegang tot de vervoersnetten hadden, 

volgde gewoon uit het feit dat deze vervoersonderneming de eigenaar was van nagenoeg 

alle vervoersinfrastructuur van aardgas in België. Het was precies omwille van dit 

eigendomsrecht van deze vervoersonderneming dat derden, met uitzondering van de 

eindafnemers die bevoorraad werden door deze vervoersonderneming, geen toegang tot de 

vervoersnetten hadden. Om de concurrentie in de gasmarkt te introduceren, heeft de gaswet 

ervoor geopteerd om elke in aanmerking komende afnemer alsook de leveranciers van 

aardgas, voor zover deze laatste leveren aan in aanmerking komende afnemers, een recht 

van toegang te verlenen tot de vervoersnetten. 

Het is dan ook duidelijk dat een miskenning van dit essentiële recht van toegang tot de 

vervoersnetten de liberalisering van de gasmarkt op de helling zet. 

27. Uit artikel 15/5 van de gaswet blijkt dat de daadwerkelijke garantie van het recht van 

toegang tot de vervoersnetten onlosmakelijk gekoppeld is aan de gedragscode en de 

regulering van de vervoersnettarieven bedoeld in de artikelen 15/5bis-duodecies van de 

gaswet. De gedragscode en de regulering van de vervoersnettarieven beogen het recht van 

toegang tot de vervoersnetten in de feiten te realiseren. 

 

Overeenkomstig artikel 15/5undecies van de gaswet regelt de gedragscode de toegang tot 

de vervoersnetten. Met de gedragscode beoogt de wetgever te voorkomen dat er enige 

discriminatie zou ontstaan tussen netgebruikers op basis van allerhande technische, niet-

pertinente redenen die door de netgebruikers zelf moeilijk of zelfs onmogelijk weerlegbaar 
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zijn wegens hun gebrek aan de nodige gespecialiseerde kennis inzake het beheer van de 

vervoersnetten. Met deze gedragscode beoogt de wetgever ook het juiste evenwicht te 

vinden tussen de netgebruikers enerzijds en de beheerders anderzijds. De belangen van de 

netgebruikers en de beheerders zijn immers niet altijd gelijklopend. Aldus bestaat het risico 

dat de beheerders de toegang tot hun vervoersnet weigeren om technische redenen die niet 

pertinent zijn. Anders dan een gewone privé-onderneming hoeft de beheerder immers niet te 

streven naar een zo groot mogelijk aantal klanten om zijn kosten te dekken en een zo hoog 

mogelijke winst te maken. De regulering van de tarieven voor de toegang tot en het gebruik 

van de vervoersnetten en de ondersteunende diensten krachtens artikelen 15/5bis en ter van 

de gaswet impliceert immers dat het totaal inkomen (en dus ook de tarieven) precies in elk 

geval het geheel van al zijn reële kosten en een billijke winstmarge dekken, ongeacht de 

gebruiksintensiteit van de vervoersnetten. Door deze garantie dat al haar kosten, samen met 

een billijke winstmarge, gedekt zijn, ontstaat immers het gevaar dat de beheerder 

netgebruikers aan wie de dienstverlening ingewikkelder is of die meer technische of 

financiële risico’s stellen zal trachten te weigeren en haar weigering zal trachten te motiveren 

met complexe, maar niet-pertinente argumenten. Doordat de gedragscode de verplichtingen 

van de beheerders en de netgebruikers verduidelijkt, is het derhalve de technische vertaling 

van het recht van toegang tot de vervoersnetten en derhalve eveneens van openbare orde. 

 

28. De complexiteit van het beheer van het vervoersnet heeft ook een weerslag op de 

tarifering van de dienstverlening die de beheerders aanbieden. Het is voor een netgebruiker 

onmogelijk uit te maken of de prijzen die de beheerder autonoom zou bepalen, effectief 

correcte prijzen zijn. Hij kan dit niet uitmaken omdat hij zelf niet over de vereiste technische 

specialisatie noch over de nodige informatie beschikt. Bovendien kan hij de prijzen van de 

beheerder doorgaans niet met deze van andere netbeheerders vergelijken omdat de 

beheerder van het aardgasvervoersnet van een natuurlijk en wettelijk monopolie geniet en 

de diverse nationale vervoersnetten onderling sterk kunnen verschillen. Daarom garandeert 

artikel 15/5bis van de gaswet niet-discriminatoire en transparante tarieven. Artikel 15/5bis 

garandeert dat het totaal inkomen dat nodig is voor de uitoefening van de respectievelijke 

wettelijke en reglementaire verplichtingen van de beheerders voornamelijk het geheel van 

reële kosten nodig voor de vervulling van de in artikel 15/1, §1, en 15/2 bedoelde taken en 

een billijke marge en afschrijvingen te dekken. Zonder deze regulering van de 

vervoersnettarieven wordt immers het recht van toegang tot het vervoersnet niet 

daadwerkelijk verzekerd. Niet alleen discriminatoire tarieven, maar ook te hoge tarieven 

beperken de toegang tot de vervoersnetten. Het hoeft geen betoog dat discriminatoire of te 

hoge vervoersnettarieven het recht van toegang tot de vervoersnetten de facto uithollen. De 

regulering van de vervoersnettarieven is dan ook van openbare orde. 
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D. Toetsingscriteria voor de CREG 
 

29. Krachtens artikel 15/14, §2, tweede lid, 6° samen gelezen met artikel 1, 51°, van de 

gaswet is het standaard aansluitingscontract onderworpen aan de goedkeuring door de 

CREG en dient de beheerder van het aardgasvervoersnet een voorstel van standaard 

aansluitingscontract, evenals alle wijzigingen die hieraan worden aangebracht, aan de 

CREG ter kennis te geven zodat de CREG hierover een beslissing tot goed- of afkeuring kan 

nemen. 

 

30. 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  

 

 

D.1. Overeenstemming met de wet 
 

31. Een akte is regelmatig indien zij overeenstemt met de wet. Aldus wordt de CREG de 

opdracht gegeven ervoor te zorgen dat de bepalingen van het standaard aansluitingscontract 

in overeenstemming zijn met de wetgeving en dat het standaard aansluitingscontract en de 

wetgeving een sluitend geheel vormen. Typerend voor contracten is dat zij de regels van 

openbare orde of van dwingend recht verder uitwerken of aanvullen.  

 

Aldus is de CREG er via haar goedkeuringsbevoegdheid mee belast erop toe te zien dat het 

standaard aansluitingscontract in de eerste plaats de sectorspecifieke wetgeving niet 

schendt en ervoor zorgt dat het recht van toegang tot het vervoersnet en de wettelijke regels 

die dit recht van toegang reguleren, worden aangevuld op een manier dat aan elke 

netgebruiker zijn recht van toegang tot het vervoersnet effectief gegarandeerd wordt. 

 

 De CREG zal hierbij in het bijzonder nagaan of het voorstel van standaard 

aansluitingscontract de toegang tot het vervoersnet niet belemmert (en zodoende artikel 15/7 

van de gaswet respecteert), de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van het vervoersnet 

niet in gevaar brengt (en zodoende in overeenstemming is met de verplichtingen voorzien 

voor de beheerder in artikel 15/1, §1, 1° en 2°, van de gaswet volgens hetwelk de 

respectieve beheerders de vervoersinstallaties dienen te exploiteren, te onderhouden en te 
                                                 
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. 
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ontwikkelen op economisch aanvaardbare, veilige, betrouwbare en efficiënte wijze) en 

redelijk is (en zodoende artikel 5 van de gedragscode respecteert).  

 

Bovendien gaat de CREG na of het voorstel in overeenstemming is met het 

mededingingsrecht en de algemene verbintenissenrechtelijke regels. 

 

D.1.1. De sectorspecifieke wetgeving 

32. De sectorspecifieke wetgeving betreft het recht van toegang tot de vervoernetten, de 

regulering van de vervoernettarieven en de regels van de gedragscode (zie §§ 25-28 van 

deze beslissing). 

 

33. Onverminderd het openbare orde karakter van de regulering van de tarieven met 

betrekking tot de vervoersnetten en de gedragscode, dient er ook op gewezen te worden dat 

het tot de algemene taak van de CREG behoort om toezicht en controle uit te oefenen op de 

toepassing van de wetten en reglementen die de sectorspecifieke regelgeving inzake 

aardgas betreffen (artikel 15/14, §2, van de gaswet). Deze controletaak kent als sanctie die 

de CREG eventueel kan opleggen, (enkel) het opleggen van administratieve geldboetes 

nadat de CREG een overtreding van de sectorspecifieke rechtsregels heeft vastgesteld 

(artikel 20/2 van de gaswet). Dankzij artikel 15/14, §2, tweede lid, 6°, van de gaswet hoeft de 

CREG niet onmiddellijk artikel 20/2 van de gaswet in werking te stellen, maar kan zij, indien 

dit nodig blijkt, eerst de onwettige voorwaarden van de contracten weren en de beheerder 

uitnodigen de nodige aanpassingen te doen. 

 

D.1.1.1. Geen belemmering van de toegang tot het vervoersnet 

 

34. Krachtens artikel 15/5 van de gaswet hebben de afnemers en de houders van 

leveringsvergunningen toegang tot elk netwerk voor het aardgasvervoer, de opslaginstallatie 

voor aardgas en de LNG-installatie op basis van de tarieven vastgesteld overeenkomstig de 

bepalingen van artikel 15/5bis en goedgekeurd door de CREG. Zonder afbreuk te doen aan 

de bepalingen betreffende de gereglementeerde tarieven en de gedragscode, wordt over de 

toegang te goeder trouw onderhandeld. 

 

Paragraaf 25 van deze beslissing zet uiteen dat de vrije toegang tot het vervoersnet 

essentieel is voor de vrijmaking van de aardgasmarkt. Het recht van toegang tot het 

vervoersnet is dan ook een basisprincipe en principieel recht dat niet beperkend mag worden 
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geïnterpreteerd. Elke uitzondering op of beperking van dit recht moet uitdrukkelijk voorzien 

zijn en beperkend geïnterpreteerd worden. Zo bepaalt artikel 15/7 van de gaswet dat de 

beheerders de toegang tot het vervoersnet enkel geldig kunnen weigeren indien het net niet 

over de nodige capaciteit beschikt om het vervoer te verzekeren of de toegang tot het net de 

goede uitvoering van een openbare dienstverplichting door de betrokken beheerder zou 

verhinderen.4 Bovendien moet de weigering met redenen omkleed zijn. 

 

35. De CREG is van oordeel dat, in het kader van de liberalisering van de aardgasmarkt, 

de toetredingsdrempel tot de aardgasmarkt zo laag mogelijk dient te zijn teneinde het recht 

van toegang tot het vervoersnet te garanderen en de (vrije) toegang tot het vervoersnet op 

geen enkele wijze te belemmeren, dit uiteraard in zoverre de veiligheid, betrouwbaarheid en 

efficiëntie van het vervoersnet niet in gevaar gebracht wordt en de optimale ontwikkeling van 

het vervoersnet niet verhinderd wordt. 

 

De CREG meent dan ook dat het niet kan toegelaten worden dat de beheerder op enige 

wijze het recht van toegang tot het vervoersnet zou bemoeilijken, beperken of belemmeren 

door het opleggen van onbillijke, onevenwichtige, onredelijke of disproportionele 

contractsvoorwaarden. 

 

36. De CREG wijst er tevens op dat de beheerder van het aardgasvervoersnet het 

beheer van het aardgasvervoersnet niet enkel op een onpartijdige, onafhankelijke en niet-

discriminatoire wijze5 dient waar te nemen maar daarbij tevens een zo groot mogelijke 

transparantie dient na te streven. Dit is noodzakelijk voor de goede werking van de 

aardgasmarkt en een goede werking van de mededinging op deze markt6. 

 

37. Verder is de CREG van oordeel dat de beheerder bij het uitvoeren van zijn wettelijke 

taken dient te zorgen voor een tijdige en zo duidelijk, accuraat en volledig mogelijke 

informatieverstrekking aan de netgebruikers. Dit geldt voor de pre-contractuele fase, het 

contract zelf en de toepassing van het contract. Dit is nodig met het oog op een transparant 

beheer en teneinde de toegang tot het vervoersnet op optimale wijze te verzekeren en op 

geen enkele wijze te belemmeren. 

 
                                                 
4 Artikel 15/7, §1, 3°, van de gaswet hield op uitwerking te hebben op 1 oktober 2006 (artikel 15/7, §2, 
tweede lid, van de gaswet); 
5 Zie ondermeer artikel 15/1, §1, 5° en 7°, van de gaswet en artikel 8/3, §5, 3°, van de gaswet. 
6 Zie ondermeer Parl. St., Kamer, 1998-99, nr. 2025/6, blz. 7 ; Richtlijn 98/30/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt 
voor aardgas, considerans 19, 22 en 24 en de artikelen 14 en 22. 
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Een dergelijke volledige, accurate, en tijdige informatieverstrekking houdt ondermeer in dat, 

wanneer de beheerder in uitvoering van zijn wettelijke taken een beslissing neemt die het 

recht van toegang van een netgebruiker (rechtstreeks of onrechtstreeks) raakt, hij deze 

beslissing dan ook tijdig en duidelijk dient mee te delen aan de netgebruiker en de redenen 

voor deze beslissing steeds op duidelijke wijze dient te vermelden. Alzo kan de netgebruiker 

desgevallend zelf maatregelen nemen om zijn toegang tot het vervoersnet te vrijwaren of de 

kosten ervan te reduceren. 

 

38. Zoals reeds vermeld kunnen de beheerders krachtens artikel 15/7 van de gaswet de 

toegang tot het vervoersnet alleen weigeren wanneer het net niet over de nodige capaciteit 

beschikt om het vervoer te verzekeren of indien de toegang tot het net de goede uitvoering 

van een openbare dienstverplichting door de betrokken beheerder zou verhinderen. De 

beheerder kan bijgevolg de toegang tot het vervoersnet enkel en alleen weigeren in deze 

twee gevallen, limitatief opgesomd in artikel 15/7 van de gaswet, en niet wanneer de in 

aanmerking komende afnemer niet zou voldoen aan andere “voorschriften” of (contractuele) 

verplichtingen. 

 

De CREG meent dat hieruit dan ook voortvloeit dat de beheerder enkel in de twee gevallen, 

limitatief opgesomd in artikel 15/7 van de gaswet zelf (t.t.z. eenzijdig, zonder voorafgaande 

rechterlijke machtiging) kan overgaan tot het, al dan niet tijdelijk, buiten dienst stellen van 

een aansluiting en/of het, geheel of gedeeltelijk, schorsen of beëindigen van het 

aansluitingscontract aangezien dit de facto neerkomt op een (al dan niet tijdelijke) weigering 

van de toegang tot het vervoersnet door de beheerder.  

 

De gemeenrechtelijke regel dat contracten van onbepaalde duur steeds eenzijdig kunnen 

opgezegd worden met eerbiediging van een redelijke opzeggingstermijn/vergoeding wordt 

opgeheven door de lex specialisregel van openbare orde vervat in artikel 15/7 van de 

gaswet. Het kan immers niet volstaan om een redelijke opzeggingstermijn/vergoeding toe te 

kennen om het recht van toegang aan een netgebruiker te ontzeggen. 

 

Verder moet ook opgemerkt worden dat, wat betreft de ontbinding van een overeenkomst 

overeenkomstig het gemeen recht, de ontbinding van een contract voor een ernstige of 

zwaarwichtige wanprestatie krachtens artikel 1184 van het Burgerlijk wetboek in principe 

voor de rechter moet gevorderd worden. De CREG is dan ook van oordeel dat de beheerder, 

wanneer hij in een concrete situatie meent dat het aansluitingscontract om andere redenen 

dan een gebrek aan capaciteit of het verhinderen van de goede uitvoering van een openbare 

dienstverplichting, zou moeten beëindigd worden, hij een voorafgaande rechterlijke 



24/124 
NIET-VERTROUWELIJKE VERSIE 

machtiging dient te krijgen voor de beëindiging van het contract. Het komt dan aan de 

rechter toe om in concreto en op tegenspraak te beoordelen of de door de beheerder 

opgeworpen redenen voldoende zwaarwichtig zijn om over te gaan tot een ontbinding van 

het aansluitingscontract. Zoals reeds gezegd kan de beheerder immers enkel zelf (met 

andere woorden eenzijdig, zonder voorafgaande rechterlijke controle en machtiging) 

overgaan tot het beëindigen (of schorsen) van het aansluitingscontract in de twee gevallen, 

limitatief opgesomd in artikel 15/7 van de gaswet. 

 

D.1.1.2. Veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van het vervoersnet 
 

39. De gaswet, doch vooral de gedragscode, voorzien in een heel aantal bepalingen 

teneinde de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van het aardgasvervoersnet te 

waarborgen. Bij het onderzoek van het voorstel van standaard aansluitingscontract wordt 

dan ook geverifieerd of hieraan voldaan is. 

 

D.1.1.3.  Redelijkheid en niet-discriminatie 

40. Met toepassing van artikel 5 van de gedragscode voldoet de vervoersonderneming 

aan de eisen van transparantie, objectiviteit en redelijkheid en onthoudt zich van elke 

discriminatie tussen netgebruikers of categorieën van netgebruikers. 

Met toepassing van voormelde bepaling dient Fluxys ook wat betreft de door haar 

voorgestelde contracten te voldoen aan de eisen van redelijkheid. De gedragscode laat 

bijgevolg expliciet toe de door Fluxys voorgestelde voorwaarden aan een redelijkheidstoets 

te onderwerpen. 

De omstandigheid dat het om een standaardcontract gaat, impliceert dat alle eindafnemers 

toegang kunnen krijgen tegen dezelfde voorwaarden, waardoor een niet-discriminatoire 

toegang tot het net wordt bewerkstelligd. Het spreekt voor zich dat de in artikel 5 van de 

gedragscode vermelde vereisten tevens een rol spelen na het afsluiten van een contract. 

Ook de uitoefening van de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten moet op een redelijke 

en niet-discriminatoire wijze gebeuren. De wijze van uitoefening van de rechten 

voortvloeiend uit een overeenkomst wordt begrensd door de leer van het rechtsmisbruik. 
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D.1.2. Het mededingingsrecht 

41. Naast de algemene verbintenissenrechtelijke regels (cfr. §45 ev.), inzonderheid het 

principe betreffende de gekwalificeerde benadeling, heeft de CREG zich bij het onderzoek 

van het voorstel van standaard aansluitingscontract ook geïnspireerd op het 

mededingingsrecht. Ondernemingen met een dominante positie of monopoliepositie hebben 

immers een “bijzondere verantwoordelijkheid” ten aanzien van het concurrentiemechanisme 

op de markt en hun gedragingen dienen in die optiek redelijk en proportioneel te zijn. 

 

In het bijzonder heeft de CREG zich daarbij geïnspireerd op artikel 3, tweede lid, 1°, van de 

wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 

2006, en artikel 82, tweede lid, a) van het verdrag tot oprichting van de Europese 

Gemeenschappen, welke bepaalt dat het opleggen van onbillijke contractuele voorwaarden 

of prijzen door ondernemingen met een machtspositie een verboden misbruik van 

machtspositie kan uitmaken. Onbillijke contractsvoorwaarden zijn voorwaarden die de 

betrokken contractspartijen onder normale mededingingsvoorwaarden niet zouden 

aanvaarden. 

De wettelijke monopoliepositie die Fluxys heeft ingevolge de opdrachten die haar door de 

federale overheid toevertrouwd werden in het algemeen belang, samen met de bijzondere 

verantwoordelijkheid die overeenkomstig het mededingingsrecht rust op elke onderneming 

met een dominante of monopoliepositie, begrenzen de vrijheid van handel en nijverheid van 

Fluxys.  Dit is nog des te meer het geval wanneer men hierbij ook artikel 15/7 van de gaswet 

en artikel 15/14, §2, tweede lid, 6°, van de gaswet in rekening brengt. 

 

42. In haar administratieve praktijk maakt de Europese Commissie doorgaans een 

onderscheid tussen de volgende relevante markten in de gassector7 : (1) de markt van de 

gasinfrastructuur (met name de vervoers- en distributienetten, de opslagsites en de LNG-

installaties), (2) de levering (met een onderscheid naargelang van de desbetreffende 

categorie van afnemers) en (3) de handel. 

 

In dit geval lijkt de relevante markt deze van de gasinfrastructuur te zijn, in het bijzonder dan 

de infrastructuur bestemd voor de activiteit van het vervoer van gas. 

 

                                                 
7 Zie, bijvoorbeeld, Commissie, zaak nr. COMP/M.4180 Gaz de France/Suez, §§ 56 en volgende. 
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Voor wat de geografische transportmarkt betreft, gaat de Commissie er vanuit dat ieder 

vervoersnet op zichzelf een geografische markt vormt8. De relevante geografische markt kan 

bijgevolg worden geïdentificeerd als zijnde de Belgische markt voor het vervoer van gas. 

 

43. Aangezien Fluxys een wettelijk monopolie heeft voor wat het beheer van het 

vervoersnet voor aardgas in België betreft, neemt Fluxys een dominante positie in op de 

relevante markt. 

 

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is van oordeel dat een onderneming 

die een wettelijk monopolie heeft, kan worden beschouwd als zijnde een onderneming met 

een dominante positie9. 

 

Voor wat de potentiële medecontractanten van Fluxys betreft, namelijk de industriële 

afnemers of distributeurs, zij hebben geen ander alternatief dan zich tot Fluxys te richten om 

respectievelijk gas geleverd te krijgen voor eigen gebruik of om gas geleverd te krijgen voor 

distributie. Fluxys is bijgevolg een verplichte en onvermijdelijke medecontractant, waarmee 

zijn dominante positie op de markt nogmaals wordt bevestigd. 

 
44. Het opnemen van de voorgestelde clausules in het voorstel van aansluitingscontract 

van Fluxys kan worden beschouwd als zijnde onbillijk wanneer zou worden aangetoond dat 

de medecontractanten van Fluxys een dergelijke clausule niet zouden aanvaarden of niet 

bereid zouden zijn te aanvaarden wanneer normale concurrerende voorwaarden zouden 

gelden.  

 

In dit geval kunnen deze clausules worden beschouwd als zijnde misbruik van een 

dominante positie in hoofde van Fluxys en moeten deze ongeldig worden verklaard, en dit 

ten minste voor wat het deel betreft waarin de regels inzake de mededinging worden 

overtreden. 

 

Meerdere netgebruikers hebben in het kader van de verscheidene raadplegingen gedaan 

door de CREG opmerkingen geformuleerd op het voorstel van aansluitingscontract dat door 

Fluxys wordt voorgesteld. Verscheidene opmerkingen en klachten werden genoteerd.  

 

 
                                                 
8 Commissie, 9 december 2004, zaak nr.COMP/M.3440, ENI/EDP/GDP, § 75 (voor elektriciteit). 
9 HvJEG., 23 april 1991, Zaak nr. C-41/90, Klaus Höfner en Fritz Eser c/ Macrotron GmbH, Rec., 
1991, p. I-01979. 
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D.1.3. Algemene verbintenissenrechtelijke regels 

45. Het openbare orde karakter van de hierna besproken algemene 

verbintenissenrechtelijke regels, zoals de gekwalificeerde benadeling, de bindende 

partijbeslissing, de geoorloofdheid van het voorwerp en de oorzaak van het contract en het 

voorkomen van interpretatieproblemen of het streven naar duidelijke en transparante 

contractsbepalingen, is algemeen aanvaard.  

 

De gekwalificeerde benadeling  

 

46. De cumulatieve voorwaarden van de gekwalificeerde benadeling zijn: 

- er bestaat een groot (kennelijk) onevenwicht tussen de wederzijdse prestaties; 

- de ene partij maakt misbruik van de concrete omstandigheden waarin de 

medecontractant zich ten aanzien van haar bevond, om zich bij de 

contractssluiting een disproportioneel voordeel toe te eigenen. Dit kan 

ondermeer het geval zijn wanneer er sprake is van economische superioriteit 

van de misbruikplegende partij, bijvoorbeeld als gevolg van een 

monopoliepositie; 

- het contract dan wel een of meerdere clausules zouden ofwel niet, ofwel 

tegen voor de zwakkere partij minder ongunstige voorwaarden zijn gesloten, 

indien er niet van misbruik sprake zou zijn geweest. 

 

Aangezien de (voorlopige) beheerder van een wettelijk toegekende monopoliepositie geniet, 

dringt een toetsing aan het principe van de gekwalificeerde benadeling zich bijgevolg op. 

 

De taak van de CREG bestaat er hier in om preventief te werken, m.a.w. misbruiken te 

voorkomen. Zij beoogt hier niet het bewijs te leveren van een misbruik in een concreet geval; 

aangezien het hier om een voorstel van contract gaat dat Fluxys aan de netgebruikers wenst 

aan te bieden, is het immers ook niet mogelijk dat er reeds een concreet misbruik heeft 

plaatsgevonden daar het aansluitingscontract nog niet afgesloten werden. Door een 

voorafgaande toetsing aan de desbetreffende verbintenisrechtelijke regel wordt ook 

vermeden dat achteraf inbreuken op deze verbintenisrechtelijke regel van openbare orde 

door de rechter moeten vastgesteld worden.  
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De bindende partijbeslissing    

 

47. Overeenkomstig artikel 1129 van het Burgerlijk Wetboek is één van de voorwaarden 

voor de geldigheid van een overeenkomst dat ze een bepaald of minstens bepaalbaar 

voorwerp heeft. Door aan overeenkomsten of beter aan de contractuele verbintenissen de 

vereiste van een bepaalbaar voorwerp te stellen, heeft de wetgever geoordeeld aan 

overeenkomsten alleen binnen welbepaalde grenzen rechtsgevolgen te willen verlenen. De 

wilsovereenstemming volstaat niet omdat er ook nog een zekere maatschappelijke controle 

op de inhoud van de overeenkomst moet worden uitgeoefend. 

 

Het principe van de bindende partijbeslissing vereist ten minste dat de overeenkomst op zijn 

minst de nodige objectieve gegevens moet bevatten om het voorwerp te kunnen bepalen, 

zonder dat nog een nieuwe wilsuiting van één van hen vereist is. De inhoud van de rechten 

en verplichtingen uit een overeenkomst mag niet aan een geheel arbitraire beslissing van 

een van de contractspartijen worden overgelaten. 

 

Bepaald/bepaalbaar voorwerp 

 

48. De wetgever heeft in artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek duidelijk gemaakt dat 

elke verbintenis bij haar totstandkoming een voorwerp moet hebben dat bovendien bepaald 

moet zijn. Het voorwerp van de verbintenis is het concrete doel, het concrete resultaat 

waartoe de aangegane verbintenis –bij volmaakte uitvoering- moet leiden. Het voorwerp zal 

de inzet worden van alle latere aansprakelijkheids- en uitvoeringsincidenten. Daarom is de 

rechtspraak terughoudend m.b.t. bedingen, waardoor het (bestaand) voorwerp naderhand in 

zekere zin kan worden geneutraliseerd. Dergelijke bedingen woorden soms nietig verklaard 

om aldus het voorwerp van de verbintenis te kunnen vrijwaren.10 

 

De geoorloofdheid van het voorwerp en de oorzaak 

 

49. Onder de miskenning van de algemeen verbintenissenrechtelijke regel van de 

geoorloofdheid van het voorwerp en de oorzaak van een overeenkomst verstaat de CREG 

ook de miskenning van een rechtsregel van openbare orde.  Bijgevolg telkens de CREG van 

oordeel is dat het algemeen belang geschonden werd door een van de voorwaarden van het 

aansluitingscontract (die uiteraard het voorwerp of de oorzaak van dit contract betreffen), 

                                                 
10 CORNELIS, L., Algemene theorie van de verbintenis, Intersentia, Antwerpen-Groningen, 2000, p. 
121 ev. 
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wordt het principe van de geoorloofdheid van het voorwerp en de oorzaak van contracten 

geschonden.  

 

Het voorkomen van interpretatieproblemen 

 

50. Onduidelijke contractsclausules leiden tot interpretatieproblemen en dienen daarom 

te worden geweerd. In de mate dat zij niet behept zijn met een schending van de algemene 

verbintenissenrechtelijke regel van de bindende partijbeslissing, zou kunnen beweerd 

worden dat zulke clausules geen rechtsregel van openbare orde schenden. Nochtans dient 

verwezen te worden naar de vereiste van een zo groot mogelijke transparantie welke 

noodzakelijk is om de vrije toegang tot het aardgasvervoersnet te garanderen en welke valt 

onder het toetsingscriterium betreffende het niet belemmeren van de toegang tot het 

vervoersnet en daarom alleen al van openbare orde is. 

 

In de mate dat onduidelijke contractsclausules toch niet strijdig zouden zijn met enige 

rechtsregels van openbare orde – iets wat volgens de CREG niet mogelijk is gezien het 

toetsingscriterium betreffende het niet belemmeren van de toegang tot het 

aardgasvervoersnet -, dan verhinderen zij in ieder geval dat de CREG haar taak naar 

behoren kan uitoefenen en is de beheerder in dat geval ten minste verplicht de nodige 

bijkomende toelichtingen te geven. 

 

 

D.2. Conformiteit met het algemeen belang 

 

51. Als administratieve overheid heeft de CREG ook tot taak om het algemeen belang te 

behartigen. Het algemeen belang is dan ook een essentieel toetsingscriterium voor de 

CREG om te bepalen of het voorstel van aansluitingscontract hieraan voldoet. 

 

52. Het algemeen belang is een ruim begrip. Het feit dat dit begrip noch in de gaswet 

noch in de gedragscode gedefinieerd wordt, impliceert noodzakelijkerwijze dat de CREG de 

inhoud ervan op discretionaire wijze bepaalt. Dit begrip verwijst minstens naar alle 

rechtsregels die van openbare orde zijn, waaronder in ieder geval de sectorspecifieke 

wetgeving, het mededingingsrecht, de algemene verbintenissenrechtelijke regels. 

 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat sommige van deze rechtsregels in de praktijk dezelfde 

eisen stellen aan de contracten, zoals bijvoorbeeld de vereiste van redelijke, billijke, 

evenwichtige en proportionele contractsbepalingen. 



30/124 
NIET-VERTROUWELIJKE VERSIE 

 

Het begrip algemeen belang verwijst evenwel niet uitsluitend naar alle rechtsregels die van 

openbare orde zijn, aangezien deze toetsing zodoende zou samenvallen met de toetsing 

inzake conformiteit met de wet die de CREG reeds uitvoert en op die manier geen enkele 

eigen inhoud biedt. 

 

53. De goedkeuring van het voorstel van aansluitingscontract betreft de goedkeuring van 

een standaardcontract, dit is een toetredingscontract. Er bestaat geen individuele 

onderhandelingsvrijheid meer omtrent het goedgekeurde standaardcontract. Hierbij dient 

rekening te worden gehouden met de ongelijkwaardige positie van de contractspartijen. 

Fluxys heeft, als exclusief (voorlopig) beheerder van het aardgasvervoersnet, immers een 

wettelijke monopoliepositie. Het aardgasvervoersnet is voor de netgebruikers een essentiële 

infrastructuur waarvoor geen alternatief bestaat; voor de uitoefening van hun activiteiten zijn 

zij genoodzaakt met Fluxys overeenkomsten te sluiten om toegang tot en het gebruik van het 

vervoersnet te hebben. Daarom kennen de artikelen 15/5 en 15/6 van de gaswet dan ook 

een uitdrukkelijk recht van toegang toe aan de eindafnemers. 

De CREG is van oordeel dat, teneinde inhoud te geven aan het begrip “algemeen belang” in 

het kader van het goedkeuren van een standaardcontract, d.i. een toetredingscontract, in elk 

geval gewag gemaakt moet worden van de bescherming van de “zwakkere partij”, diegene 

wiens onderhandelingsvrijheid wordt ontnomen, d.i. de eindafnemer. Het gaat immers niet 

alleen over de vraag of de contractsbepalingen in overeenstemming zijn met het algemeen 

belang, maar ook of zij dit zijn rekening houdend met de bijzondere omstandigheid dat de 

onderhandelingsvrijheid terzake in hoofde van de eindafnemer wordt uitgesloten.  

 

“Het meest geschikte middel bestaat er echter in de zwakkere partij preventief te 

beschermen, door bijzondere wetsbepalingen, dan wel doordat over de inhoud van de 

overeenkomst voorafgaandelijk afspraken worden gemaakt tussen de sterkere partij 

en een vereniging of groepering (bv. Een consumentenvereniging), eventueel de 

overheid, die de belangen van de zwakkere contractpartijen waarneemt(…). 

Resultaat van die onderhandeling is dan een standaardovereenkomst waartoe 

individuele (zwakkere) partijen kunnen toetreden (in de echte zin van het woord…)”11.  

 

Het algemeen belang vereist volgens de CREG evenwel meer dan dat. Bescherming van de 

zwakkere partij, nl. de eindafnemer, betekent weliswaar niet dat de eindafnemer geen enkele 

                                                 
11 VAN GERVEN, W. en COVEMAEKER, S., Verbintenissenrecht, Acco, Leuven, 2001, p. 44.  

 



31/124 
NIET-VERTROUWELIJKE VERSIE 

verantwoordelijkheid moet dragen in het kader van het goed beheer van het vervoersnet. 

Ook al rust de wettelijke verplichting voor beheer van het vervoersnet op Fluxys, de 

eindafnemer moet daartoe bijdragen. Zo is de CREG absoluut voorstander dat al het nodige 

wordt gedaan opdat de metingen van de afnames op het aardgasvervoersnet correct 

gebeuren. De bewustwording in hoofde van eindafnemers dat zij het nodige moeten doen 

om het vervoer te regelen van het aardgas dat zij aankopen is tevens van groot belang met 

het oog op de veilige exploitatie van het aardgasvervoersnet door Fluxys. Ook dat is in het 

algemeen belang. 

 

54. In het kader van de clausules vervat in het voorstel van standaard 

aansluitingscontract met betrekking tot de aansprakelijkheid tussen partijen vertaalt het 

algemeen belang zich onder meer in de noodzaak voldoende garanties in te bouwen opdat 

de voorziene verplichtingen ook daadwerkelijk worden nageleefd. 

 

 

E. Verhouding met de andere standaardcontracten voor de toegang tot de 
vervoersnetten 
 
55. De standaardisering van de verscheidene standaardcontracten voor de toegang tot 

het vervoersnet is wenselijk, maar geen doel op zich. Belangrijker dan de standaardisering 

van de verschillende standaardcontracten is de vereiste dat het contract moet aangepast zijn 

aan zijn precieze voorwerp en aan de behoeften van de partijen bij dit contract. In de praktijk 

blijkt dat de netgebruikers die met Fluxys een aansluitingscontract afsluiten heel vaak 

verschillen van de netgebruikers die met Fluxys een vervoerscontract afsluiten. Het is heel 

vaak zo dat een leverancier (of loutere bevrachter) het vervoerscontract met Fluxys afsluit, 

daar waar het de eindafnemer is die het aansluitingscontract met Fluxys afsluit.  

 

56. Waar de relevante markt voor de leveranciers van aardgas beperkt is tot de 

Belgische nationale markt, is dat niet zo voor de eindafnemers. De overgrote meerderheid 

van eindafnemers rechtstreeks aangesloten op het aardgasvervoersnet zijn immers grote 

industriële ondernemingen waarvan de relevante markt zich ten minste op Europees en 

veelal wereldniveau situeert. Waar het voor de leveranciers van aardgas vooral op aan komt, 

is het garanderen van een gelijke behandeling zodat de concurrentie onder de leveranciers 

van aardgas niet wordt scheefgetrokken. Het streven naar een zo laag mogelijke financiële 

last voortvloeiend uit het contract is voor hen ook belangrijk in die zin dat een te hoge 

financiële last op hun schouders de marge beschikbaar voor concurrentie op de markt voor 

de levering van aardgas kan verkleinen en wel zo kan verkleinen dat nieuwkomers niet op de 
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markt kunnen overleven. Toch speelt deze overweging minder bij hen dan bij de grote 

industriële ondernemingen omdat de leveranciers van aardgas deze kosten kunnen 

doorrekenen aan hun klanten voorzover deze kosten identiek zijn voor elke leverancier en 

voorzover ze niet zo hoog zijn dat zij de marge voor concurrentie al te zeer doen verkleinen. 

Bij de grote industriële eindafnemers is dit anders. Voor hen kan men stellen dat eerder het 

omgekeerde geldt: een gelijke behandeling is uiteraard belangrijk, maar waar het vooral op 

aan komt is het drukken van de financiële last op hun schouders voortvloeiend uit het 

contract. Zij staan immers in concurrentie met vooral ondernemingen gelokaliseerd in andere 

landen en om aan deze concurrentie het hoofd te bieden, dienen zij waar zij maar kunnen 

hun kosten te drukken. Aangezien de kosten voor de aansluiting op het vervoersnet per land 

verschillend gereguleerd zijn, zullen deze kosten van land tot land verschillen. Niet-

discriminatie op nationaal niveau is immers minder relevant wanneer de concurrentie in een 

ander land gevestigd is en dus onderworpen is aan andere kosten voor de aansluiting op het 

vervoersnet. Niet-discriminatie is voor hen dan ook enkel interessant in de zin van een 

meest-begunstigingsclausule, namelijk dat ze ook kunnen genieten van de gunstigste 

contractuele regeling die de nationale beheerder aan een andere onderneming heeft 

geboden. 

 

57. De CREG stelt vast dat de reacties van de partijen bij het aansluitingscontract 

uitgebreid en precies zijn. Elke clausule wordt op haar kosten en baten geanalyseerd, 

namelijk dat bij hen de financiële kost van elke contractuele bepaling veel zwaarder speelt 

dan een eerder algemene benadering die vooral een gelijke behandeling van alle 

netgebruikers en een niet al te grote aantasting door Fluxys van de concurrentiemarge op de 

markt voor de levering van aardgas beoogt. 

 

58. Tot besluit kan dus gesteld worden dat het standaard aansluitingscontract een 

afzonderlijk contract is dat eigen zeer specifieke technische kenmerken heeft, en dat in de 

overgrote meerderheid van de gevallen gesloten wordt met andere contractspartijen die 

geen leverancier/bevrachter zijn, waardoor andere contractsbepalingen dan deze gebruikt in 

het vervoerscontract meer gepast of noodzakelijk kunnen zijn. Niettemin zal de beheerder er 

moeten over waken dat het standaard aansluitingscontract en het standaardcontract voor 

binnenlands vervoer mekaar aanvullen en één sluitend geheel vormen. Afhankelijk van het 

uiteindelijk door de CREG goedgekeurde standaard aansluitingscontract, zal het 

standaardcontract voor binnenlands vervoer moeten opgesteld/aangepast worden.  
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F. Ontwikkelingen in het dossier van het aansluitingscontract 
 

59. Sinds de eerste versie van het aansluitingscontract die door Fluxys aan de CREG ter 

kennis werd gebracht is er een hele tijd, reeds ruim twee jaar, verlopen. Zoals uiteengezet in 

de inleiding van deze beslissing heeft het aansluitingscontract in deze periode een hele 

evolutie gekend: er werden door Fluxys meerdere ontwerpen van aansluitingscontract 

opgesteld, er waren verschillende informele overlegvergaderingen tussen de CREG en 

Fluxys, er werden raadplegingen - met inbegrip van schriftelijke consultaties - van de 

betrokken netgebruikers georganiseerd. Een heel aantal bepalingen van het 

aansluitingscontract werden in deze periode ook meermaals gewijzigd. 

 

Sinds de eerste consultatiedag georganiseerd door de CREG op 5 september 2006 heeft de 

CREG dan ook heel wat bijkomende ervaring in deze materie opgedaan en heeft zij nieuwe 

informatie van de eindafnemers ontvangen. Indien er in een dossier nieuwe elementen zijn 

zoals nieuwe informatie, bijvoorbeeld onder de vorm van nieuwe opmerkingen van de 

netgebruikers, dient de CREG hier op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel immers 

rekening mee te houden bij haar onderzoek en haar beslissing. De CREG heeft met andere 

woorden veel nieuwe informatie van de eindafnemers ontvangen waardoor zij bijkomende 

opmerkingen dient te formuleren bij een aantal contractsbepalingen of haar voorlopige 

inzichten besproken tijdens de consultatiedag of inzichten desgevallend vervat in de 

beslissingen met betrekking tot de belangrijkste voorwaarden uit het verleden (notie vervat in 

artikel 10 van de gedragscode) hier en daar moet bijsturen. De CREG zal zich daartoe 

mogelijks opnieuw genoodzaakt zien in haar beslissing met betrekking tot het aangepaste 

voorstel van standaard aansluitingscontract om rekening te houden met relevante nieuwe 

opmerkingen vanwege Fluxys en/of eindafnemers en Febeliec ten gevolge van het 

uitbrengen van onderhavige beslissing.  
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VOORSTEL VAN STANDAARD 
AANSLUITINGSCONTRACT 

60. Ook al maken de bijlagen integraal deel uit van het standaard aansluitingscontract, 

wordt hierna onder I. van “het eigenlijke contract” en onder II. van “de bijlagen” gesproken 

met het loutere oogmerk om de bespreking van de bijlagen te kunnen onderscheiden van de 

rest van het document. Enkel die artikelen van het voorstel van standaard 

aansluitingscontract die aanleiding geven tot opmerkingen van de CREG worden vermeld. 

 
 
I. HET EIGENLIJKE CONTRACT 
 
 
TITEL 
 
61. Op de eerste bladzijde van het contract is sprake van “aansluitingscontract”. Het gaat 

voor alle duidelijkheid om het standaard aansluitingscontract (cfr. Artikel 1, 51°, van de 

gaswet), nl. om het geheel van rechten en plichten tussen Fluxys en de eindafnemer die 

standaard zijn voor alle eindafnemers, d.w.z. waarover de eindafnemers niet kunnen 

onderhandelen. Juridisch gezien dienen deze overeenkomsten derhalve als 

toetredingsovereenkomsten te worden gekwalificeerd.  Uit het voorstel van standaard 

aansluitingscontract ingediend door Fluxys blijkt dat enkel nog bepaalde individuele 

gegevens per contract moeten worden ingevuld zoals onder meer: identiteit en persoonlijke 

gegevens van de contractant, de, specifieke gegevens met betrekking tot de bankgarantie, 

de gegevens van de contactpersonen van beide partijen, de specifieke technische gegevens 

van de installaties van de eindafnemer, de aanduiding van het aansluitingspunt op het 

inplantingsplan en de gewenste druk en kwaliteit van het aardgas. 

 
De CREG vraagt om, van zodra goedgekeurd, uit het titelblad te laten blijken dat het gaat om 

het standaard aansluitingscontract goedgekeurd door de CREG met vermelding van de 

datum van goedkeuring. 
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IDENTITEIT PARTIJEN 
 
62. De term “Transporteur” stemt niet overeen met het wettelijk gehanteerde begrip. Er 

moet sprake zijn van “beheerder van het aardgasvervoersnet” (artikel 1, 31°, van de gaswet), 

met dien verstande dat de N.V. FLUXYS althans van rechtswege als beheerder van het 

aardgasvervoersnet benoemd is met toepassing van artikel 8/1 van de gaswet in afwachting 

van de definitieve aanwijzing van de betrokken beheerder of tot de weigering van de minister 

deze benoeming te aanvaarden (zie ook reeds §21 van deze beslissing). 

 

De CREG maakt hierna alvast gebruik van de term “beheerder van het aardgasvervoersnet” 

(kortweg: de beheerder) daar waar in het voorstel sprake is van “transporteur”. 

 

 
PREAMBULE 
 

 Ontworpen preambule 

 
“Attendu que l’arrêté Royal du 4 avril 2003 relatif au code de bonne conduite en 
matière d’accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel prévoit qu’un contrat de 
raccordement doit être conclu entre le Transporteur et les consommateurs de gaz 
naturel; 
Attendu que l’Affréteur (les Affréteurs) a (ont) demandé à Fluxys de transporter du Gaz 
Naturel par le biais du Réseau de transport en vue d’une re-livraison à l’Affréteur (les 
Affréteurs) au Point de prélèvement. 
Attendu que le Client final souhaite que ses installations soient physiquement reliées 
au Réseau de transport de Fluxys. 
Il est donc convenu entre les Parties que les la Station de Réception de Gaz Naturel du 
Client final sera et restera raccordée au Réseau de transport de Fluxys aux conditions 
générales suivantes : » 
 

 

 Beoordeling CREG 

 

63. Het tweede lid van de preambule wekt de indruk dat het verzoek van de 

Bevrachter(s) aan Fluxys om aardgas te vervoeren een beweegreden is voor het afsluiten en 

behoud van het standaard aansluitingscontract. Het bepaalde in artikel 85 van de 

gedragscode geeft duidelijk aan dat de fysische aansluiting niet afhankelijk kan worden 

gesteld van een afname van aardgas door de afnemer. De preambule is hiermee in strijd 

doordat ze de indruk wekt dat het aardgasontvangststation op het aardgasvervoersnet 

aangesloten is en zal blijven omdat er een vervoerscontract met een bevrachter bestaat. Het 

tweede lid van de preambule moet derhalve verdwijnen. 
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Om de duidelijkheid van het voorstel te verhogen, is het aangewezen de termen “Fluxys” en 

“Beheerder” (thans nog “vervoerder”) niet door elkaar te gebruiken, maar uitsluitend één van 

beide termen te gebruiken. 

 

Voor de volledigheid wordt nog gewezen op het feit dat het woord “les” voor “la Station de 

Réception de Gaz Naturel” in de laatste alinea overbodig is. 

 

 

 

1. DEFINITIES 
 

Algemeen  

 

64. De CREG is van mening dat een coherent en duidelijk begrippenkader dient 

gehanteerd te worden en dat de definities in het standaard aansluitingscontract daarom 

zoveel mogelijk identiek moeten zijn met de definities in de gaswet en de gedragscode 

alsook in voorkomend geval met de in het vervoerscontract opgenomen definities (ten minste 

indien deze op hun beurt met de wet in overeenstemming zijn), teneinde elke mogelijke 

verwarring en eventuele interpretatiegeschillen omtrent deze begrippen te vermijden. 

 

Door geen gebruik te maken van de in de gaswet en de gedragscode gedefinieerde 

begrippen komt bovendien ook de rechtszekerheid in het gedrang. Immers, de precieze 

impact van het niet gebruiken van de wettelijk gedefinieerde termen ten aanzien van die 

wetgeving is onduidelijk (bvb. MATRS in vorige versies i.p.v. vervoerscontract). 

 

65. Het kan evenwel wenselijk blijken bepaalde in de gaswet of gedragscode 

gedefinieerde begrippen ietwat nader te preciseren in het aansluitingscontract omdat een 

wettelijke definitie mogelijks te vaag blijft in een contractuele context, zonder daarmee 

evenwel in strijd te zijn. Het spreekt ten andere voor zich dat het contract steeds zal moeten 

worden uitgelegd in conformiteit met de wet. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de definitie 

van “Point de prélèvement” en “Contrat de transport”. 

 

66. Daarnaast worden in het voorstel van standaard aansluitingscontract termen gebruikt 

die niet wettelijk gedefinieerd zijn maar wel nauw verbonden zijn met wettelijk gedefinieerde 

begrippen (zoals “Installation du Transporteur” vs. “installations de transport” en “Société 

liée” vs. “entreprise liée”).  
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Het begrip “Installation du Transporteur” is er gekomen om tegemoet te komen aan de vraag 

van de CREG en van de eindafnemers om duidelijkheid te scheppen over wie welke 

installaties op de site beheert omdat dit van cruciaal belang is voor het bepalen van de 

werderzijdse aansprakelijkheden. Deze term heeft bijgevolg voor het aansluitingscontract 

een specifieke betekenis en doet vanzelfsprekend geen afbreuk aan de inhoud van de term 

“Installations de transport” gedefinieerd in artikel 1, 8°, van de gaswet. 

 

Het begrip “Société liée” wordt in een volledig ander verband gebruikt dan de term 

“entreprise liée” in de gaswet. Terwijl in de gaswet deze term wordt gebruikt in het kader van 

de onafhankelijkheid van de beheerders ten gunste van verwante ondernemingen (artikel 

15/1, §1, 5°, van de gaswet), wordt het begrip “Société liée” in het aansluitingscontract 

aangewend in het kader van de aansprakelijkheid tussen partijen. Ook al kan in dat geval 

aan dit begrip een andere begripsinhoud toekomen dan in de gaswet, blijkt niet de definitie 

op zich, maar wel het betrekken van deze ondernemingen in de aansprakelijkheidsregeling 

van het aansluitingscontract op bezwaren/vragen te stuiten (cfr. infra §§125, 3) en 150). 

 

67. De CREG merkt op dat het ten zeerste aangewezen is de definities eigen aan het 

standaard aansluitingscontract eveneens op te nemen in het door Fluxys gepubliceerde 

glossarium van definities, van zodra zij door de CREG worden goedgekeurd. Met toepassing 

van artikel 3.1, c), van de bijlage bij de gasverordening publiceert de beheerder immers de 

definitie van kernbegrippen. Vanzelfsprekend zijn eenzijdig door Fluxys aangebrachte 

wijzigingen van de hier bedoelde definities via wijzigingen van het glossarium de 

eindafnemer niet tegenstelbaar.  

 

68. De opmerkingen dewelke de CREG hierna formuleert met betrekking tot een aantal 

definities vloeien voort uit de hierboven vermelde vaststellingen alsook de vaststelling dat 

een aantal definities onduidelijkheden bevatten. Het zijn nochtans deze gedefinieerde 

begrippen die de draagwijdte van de contractuele rechten en verplichtingen en dus ook de 

aansprakelijkheid van partijen bepalen. Het is derhalve uiterst belangrijk om tot definities te 

komen die geen ruimte laten voor toepassings- en interpretatieproblemen. De overige 

bepalingen van het voorstel van standaard aansluitingscontract zijn slechts goed te 

beoordelen indien eerst ondubbelzinnige definities bestaan van de in het contract gebruikte 

termen. Het hoeft geen betoog dat onduidelijke definities de toegang tot het 

aardgasvervoersnet in strijd met artikel 15/7 van de gaswet belemmeren, met toepassing van 

artikel 5 van de gedragscode onredelijk zijn en strijdig zijn met het algemeen belang. 
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69. Volledigheidshalve wijst de CREG erop dat Fluxys het gebruik van de gedefinieerde 

begrippen in de verschillende artikelen van het standaard aansluitingscontract nauwkeurig 

dient te verifiëren (onder meer met betrekking tot het al dan niet gebruik van hoofdletters 

voor de gedefinieerde begrippen) en waar nodig aan te passen. 

 

In haar commentaar bij de artikelen gebruikt de CREG niet steeds hoofdletters voor de 

gedefinieerde begrippen. Het is wel haar bedoeling om naar de gedefinieerde begrippen te 

verwijzen. 

 

Definitie 1 “Affréteur” 

 

 Ontworpen definitie 

 
“l’Utilisateur du réseau ayant conclu un Contrat de transport avec Fluxys en vue 
d’approvisionner le Client final. » 

 

 Beoordeling CREG 

 

70. Uit de raadpleging van de eindafnemers is gebleken dat het gebruik van de term 

”Bevrachter” verwarring schept. De CREG is nochtans van mening dat deze term meer 

geschikt is dan de term “netgebruiker”, aangezien deze laatste term een veelheid van 

personen viseert op grond van de definitie ervan in artikel 1, 21°, van de gaswet, terwijl hier 

enkel de persoon bedoeld wordt die een vervoerscontract met de beheerder van het 

aardgasvervoersnet heeft afgesloten. Een definitie van de term “bevrachter” werd reeds 

goedgekeurd in het kader van de belangrijkste voorwaarden (volgens de oude notie ervan, 

cfr. artikel 10 gedragscode) voor overbrenging. Het valt te betreuren dat het vervoerscontract 

(thans ook gekend onder de benaming “MATRS” d.i. master agreement for transport related 

services) geen gebruik maakt van de term “bevrachter” doch van “Grid User”, hetgeen in 

feite vertaald neerkomt op het ruimere “netgebruiker”. Ter gelegenheid van de goedkeuring 

van het standaardcontract voor de toegang van de bevrachters tot het aardgasvervoersnet 

past het de terminologie aan te passen. Het vervoerscontract dat met de beheerder van het 

aardgasvervoersnet wordt afgesloten krijgt ten andere in het (voorlopige) ontwerp van 

nieuwe gedragscode de benaming “transmissiecontract”. De term “bevrachter” komt tevens 

in het (voorlopige) ontwerp van nieuwe gedragscode voor. 
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Definitie 3: “Autres Affréteurs” 

 

 Ontworpen definitie 

 

“Les Utilisateurs du réseau ayant conclu un contrat de transport avec Fluxys, autre 
que l’Affréteur. » 

 

 Beoordeling CREG 

 

71. De definitie moet worden geschrapt omdat de term eenvoudigweg niet blijkt gebruikt 

te worden in het voorstel van standaard  aansluitingscontract. 

 

 

Definitie 8 “Compteur de volume de gaz” ou “Compteur” 

 

 Ontworpen definitie 

 

« Instrument de mesure (compteur à turbine ou compteur à pistons rotatifs) 
permettant de déterminer le volume de gaz acheminé le long du conduit sur lequel 
cet instrument est installé. » 
 

 Beoordeling CREG 

 

72. De vermelding tussen haken in deze definitie moet worden geschrapt. Het is immers 

niet uitgesloten dat in de nabije toekomst meetapparatuur kan worden gebruikt die 

gebaseerd is op andere technieken dan de huidige bestaande “compteur à turbine” en/of 

“compteur à pistons rotatifs”. Vanuit dit oogpunt lijkt de vermelding onredelijk en moet zij 

worden weggelaten. 

 

 

Definitie 10 “Contrat d’Allocation” 

 

 Ontworpen definitie 

 

“le contrat conclu entre le(s) Affréteur(s), le Transporteur, le Client final et d’autre 
parties concernées, le cas échéant, pour l’allocation des quantités de Gaz Naturel 
prélevées par le(s) Affréteur(s) entre ces derniers et d’autre parties concernées, le cas 
échéant, au Point de prélèvement.” 
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 Beoordeling CREG 

 

73. Het is niet duidelijk wat wordt bedoeld met de woorden “autre(s) parties concernées”. 

Ze worden bovendien niet geviseerd in artikel 64 van de gedragscode volgens hetwelk de 

toewijzingsovereenkomst een contract is tussen de vervoeronderneming, de betrokken 

leveringsondernemingen (merk op dat het enkelvoud wordt gebruikt in de Nederlandstalige 

versie van de gedragscode “betrokken leveringsonderneming”) en, desgevallend, de 

eindafnemer of de distributieonderneming.  

 

Met de term “leveringsonderneming” wordt eigenlijk de bevrachter bedoeld. Meestal is de 

leveringsonderneming ook de bevrachter, maar dit is niet noodzakelijk het geval.  

 

Fluxys dient de definitie in overeenstemming te brengen met artikel 64 van de gedragscode 

door de termen “autre(s) parties concernées” weg te laten. 

 

Verder is de CREG van mening dat moet vermeden worden dat elke individuele bevrachter 

weet welke hoeveelheden de eindafnemer respectievelijk bij de onderscheiden bevrachters 

betrekt. De definitie vervat in artikel 1, 10° van het voorstel mag bijgevolg in elk geval niet zo 

worden uitgelegd dat het de verplichting zou inhouden voor de eindafnemer om een 

toewijzingsovereenkomst af  te sluiten met het geheel van bevrachters die zijn afnamepunt 

bevoorraden. 

In het (voorlopige) ontwerp van nieuwe gedragscode wordt  alvast een bepaling voorzien die 

duidelijk aangeeft dat een toewijzingsovereenkomst wordt afgesloten per bevrachter. Er 

wordt met andere woorden uitgegaan van de vertrouwelijke aard van de informatie omtrent 

de respectieve bevrachters die het afnamepunt van de eindafnemer bevoorraden. 

 

In afwachting van de nieuwe gedragscode dient de definitie onder artikel 1, 10° van het 

voorstel in elk geval zodanig te worden begrepen dat ze alvast toelaat dat een 

toewijzingsovereenkomst wordt afgesloten per bevrachter die het afnamepunt van de 

eindafnemer bevoorraadt. 

 

Definitie 17 “Dommage Matériel et Direct” 

 

 Ontworpen definitie 

 

 “tout dommage purement patrimonial qui est la cause directe et immédiate de la non-
exécution du contrat ou d’une faute extra-contractuelle” 
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 Beoordeling CREG 

 

74. Er bestaat geen wettelijke definitie van het begrip vermogenschade. In de rechtsleer 

en rechtspraak is vermogenschade doorgaans alle schade (zowel direct als indirect van 

aard) aan een vermogensbestanddeel. Uitgesloten van dit begrip zijn in elk geval morele en 

lichamelijke schade.  

 

Op de vraag of bijvoorbeeld inkomstenverlies wordt uitgesloten door de definitie van 

“Dommage Matériel et Direct” lijkt ontkennend te moeten worden geantwoord. Naar de 

mening van de CREG herhaalt de definitie, nl. “la cause directe et immédiate de la non-

exécution” (met dien verstande dat de CREG uit de besprekingen heeft begrepen dat niet “la 

cause” wordt bedoeld maar “la conséquence” en dat dit om een materiële vergissing gaat) de 

definitie van vergoedbare schade naar gemeen recht12, dewelke volstaat om voor de 

rechtbanken de vergoeding van zowel directe als indirecte schade te bekomen. De 

cassatierechtspraak interpreteert de term “onmiddellijk en rechtstreeks gevolg” immers 

extensief als zijnde alle schade die een noodzakelijk gevolg van de contractuele 

wanprestatie is, met name de schade die zonder de contractuele tekortkoming niet zou zijn 

voorgekomen.13 Inkomstenverlies kan zoals andere schade zowel direct als indirect zijn. 

Zulks hangt af van de intensiteit van het oorzakelijk verband tussen de fout en de vermeende 

schade. 

 

Inkomstenverlies wordt samen met andere vormen van schade weliswaar naderhand 

expliciet uitgesloten van vergoeding in artikel 4.2 van het voorstel van standaard 

aansluitingscontract, waar inkomstenverlies als indirecte of immateriële schade wordt 

aangemerkt (cfr. infra §136).  

 

75. De woorden “ou d’une faute extra-contractuelle” stuiten op bezwaren zowel van een 

aantal eindafnemers als van de CREG om reden dat het onredelijk voorkomt om door middel 

van dit contract de aansprakelijkheid die Fluxys zou kunnen oplopen ten aanzien van de 

                                                 
12 Cfr. artikel 1151 B.W. “Zelfs ingeval het niet uitvoeren van de overeenkomst is veroorzaakt door 
opzet van de schuldenaar, moet de schadevergoeding, wat betreft het verlies dat de schuldeiser heeft 
geleden en de winst die hij heeft moeten derven, alleen omvatten hetgeen een onmiddellijk en 
rechtstreeks gevolg is van het niet uitvoeren van de overeenkomst” 
13 Cass., 18 oktober 1974, Arr.Cass., 1975, 236 en Pas. 1975, I, 217 ; Cass., 14 oktober 1985, 
Arr.Cass., 1985-86, 179. 
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eindafnemer (en omgekeerd) voor zaken die niets met dit contract te maken hebben, uit te 

sluiten/te beperken.  

 

De draagwijdte van de aansprakelijkheidsregeling vervat in het aansluitingscontract komt ook 

aan bod in het ontworpen artikel 4.1 van het voorstel. De CREG is van mening dat dit de 

gepaste plaats is om dit te regelen. Het schept onduidelijkheid en verwarring door reeds in 

de definitie met betrekking tot schade de draagwijdte van de aansprakelijkheidsregeling in 

termen van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid te willen regelen.  

 

Zulks geeft aanleiding tot verwarring, mogelijke tegenstrijdigheden en bijgevolg geschillen. 

Het hoeft geen betoog dat bepalingen die tot verwarring aanleiding geven de toegang tot het 

net belemmeren, onredelijk zijn en in strijd zijn met het algemeen belang. Alleen al daarom  

moeten de woorden “qui est la cause directe et immédiate de la non-exécution du contrat ou 

d’une faute extra-contractuelle” uit de definitie te worden weggelaten. Ingevolge de 

opmerkingen van de CREG onder artikel 4.2 van het voorstel van standaard 

aansluitingscontract, zal deze definitie mogelijks zelfs volledig verdwijnen. De CREG verwijst 

dan ook voor het overige naar hetgeen onder de artikelen 4.1 en 4.2  uiteengezet wordt. 

 

 

Definitie 20 “Installation du Transporteur” 

 

 Ontworpen definitie 

 

“Toute installation et/ou appareillage appartenant au Transporteur et exploités par lui, 
et situés sur le Site,  tels qu’énumérés à l’annexe 9 au présent Contrat.” 

 

 Beoordeling CREG 

 

76. Het is een goede zaak dat duidelijkheid zal worden verschaft aangaande de 

installaties stroomafwaarts het aansluitingspunt die toebehoren aan de beheerder en door 

deze laatste worden beheerd. Fluxys beweert dat deze lijst site-specifiek is, reden waarom 

de bijlage niet ter goedkeuring wordt voorgelegd. De CREG kan aannemen dat niet elk 

aardgasontvangststation identiek is, maar wijst Fluxys op haar verplichting om de 

netgebruikers op een niet-discriminatoire wijze te behandelen. De CREG stelt voor dat 

Fluxys alvast concreet werk maakt van een ontwerp van bijlage 9 en dit voor reacties 

overmaakt aan de eindafnemers. In elk geval zijn de telemetingsapparatuur en de 

gaschromatograaf dergelijke installaties stroomafwaarts het aansluitingspunt van en beheerd 
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door de beheerder (cfr. definities in artikel 1, 4° en 45° -in feite 49°-). Bij de indiening van het 

aangepaste voorstel van standaard aansluitingscontract dient deze bijlage, waarop melding 

wordt gemaakt van de installaties van de beheerder die zich standaard op elke site 

bevinden, te worden toegevoegd. Ter gelegenheid van de ondertekening van het 

aansluitingscontract vullen partijen deze lijst desgevallend aan met de bijkomende 

installaties van de beheerder (die site-specifiek zijn). 

 

 

Definitie 31 “Point de raccordement” 

 

 Ontworpen definitie 

 

“le point physique du Réseau de transport, tel que spécifié à l’Annexe 3, où la Station 
de Réception de Gaz Naturel est raccordée au Réseau de transport. Sauf accord 
contraire entre les Parties, la re-livraison par le Transporteur à l’Affréteur (aux 
Affréteurs) d’une quantité équivalente de Gaz Naturel transporté pour le compte de 
l’Affréteur (des Affréteurs) en vertu du Contrat de transport est considérée comme 
ayant lieu à ce point. 
 

 

 Beoordeling CREG 

 

77. Met deze definitie komt Fluxys tegemoet aan een aantal bezorgdheden van de 

CREG. 

 

Voortaan blijkt duidelijk uit de definitie dat het aansluitingspunt het uiterste punt van het 

aardgasvervoersnet vormt. Het aardgasvervoersnet strekt zich uit tot de installaties die 

toebehoren aan en/of gebruikt worden door of voor rekening van de eindafnemer 

(onverminderd evenwel hetgeen uiteengezet wordt in §§76 en 85 van deze beslissing). Op 

die manier wordt de toegang tot het vervoersnet van de eindafnemer gewaarborgd. De 

bedoeling moet immers zijn dat het aardgasvervoersnet rechtstreeks grenst aan de 

installaties waarop elke in aanmerking komende afnemer zelf de nodige gebruiksrechten 

heeft om het aardgas te kunnen afnemen dat hij gekocht heeft.  

 

Er wordt voorzien dat partijen dit punt op een plan in bijlage bij het standaard 

aansluitingscontract zullen preciseren, teneinde elk misverstand te vermijden. De CREG 

vraagt dat Fluxys concreet werk maakt hiervan en de betrokken eindafnemers reeds een 

ontwerp van inplantingsplan per aansluiting overmaakt. 
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78. De CREG is van mening, rekening houdend met de opmerkingen van de 

eindafnemers, dat het redelijk is om dit aansluitingspunt te situeren in stroomrichting na de 

ingangshoofdafsluiter van de inkomende leidingen. […] 

 

Volgens informatie bekomen van Fluxys is het evenwel niet mogelijk om op een algemene 

wijze te bepalen dat het aansluitingspunt gesitueerd wordt na de isolatieflens (ook 

“isolatiemof” genoemd) van de kathodische bescherming, omdat er niet steeds een 

isolatieflens aanwezig is.  

 

Het spreekt voor zich dat de vervoerinstallaties, rechtstreeks aangesloten op het 

aardgasvervoersnet, waarvoor een vervoervergunning werd afgeleverd na aanstelling van de 

beheerders (lees ook voorlopig beheerder) door de beheerder van het aardgasvervoersnet 

moeten worden geëxploiteerd met toepassing van artikel 15/1, §1, 2°, van de gaswet.  

 

Indien er een isolatieflens is, behoort die tot het aardgasvervoersnet en moet het 

aansluitingspunt stroomafwaarts van de isolatieflens gesitueerd worden. 

 

79. De CREG onderschrijft de idee om het aansluitings- en afnamepunt te laten 

samenvallen. Zij is ten andere van mening dat zelfs beter één enkele term/definitie wordt 

gebruikt. Het lijkt immers logisch dat de eigendomsoverdracht van het aardgas plaatsvindt op 

het punt waar de gebruiksrechten over de infrastructuur eindigen. Hiermee controleert elke 

partij op elk ogenblik hoe het gas behandeld wordt waarvan hij eigenaar is.  

 

De CREG heeft ervoor gepleit om geen afwijkingsmogelijkheid te voorzien (cfr. de woorden 

“tenzij anders overeengekomen”) omdat dit de poort dreigt open te zetten voor discriminatie. 

Fluxys antwoordde steeds dat het in een aantal historisch gegroeide situaties niet steeds 

mogelijk is. De CREG begrijpt dat wanneer het materieel onmogelijk is om deze punten te 

laten samenvallen, deze afwijkingsmogelijkheid moet worden voorzien, zoniet zou men strikt 

genomen in strijd zijn met het aansluitingscontract. Fluxys draagt hierin verantwoordelijkheid 

en dient bij het toestaan van afwijkingen vanzelfsprekend het niet-discriminatiebeginsel toe 

te passen. 

 

Definitie 42 “Réseau de transport” 

 

80. De CREG is van mening dat in het aansluitingscontract de in de gaswet 

gedefinieerde term “aardgasvervoersnet” moet worden gebruikt. Het ruimere “vervoernet” 
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heeft tevens betrekking op de LNG-installaties en opslaginstallaties, hetgeen in de context 

van het aansluitingscontract niet aan de orde is. 

 

 

Definitie 45 “Site” 

 

 Ontworpen definitie 

 

“la propriété, clôturée ou non, détenue ou utilisée par Client final, sur laquelle se situe 
la Station de Réception de Gaz Naturel.” 
 

 

 Beoordeling CREG 

 

81. Tijdens de raadpleging van de eindafnemers, werd opgemerkt dat referentie moet 

worden gemaakt in de definitie van de term “site” naar de kadastrale gegevens van het 

bedoelde perceel. De CREG kan hiermee niet instemmen. Het is niet aan Fluxys om de 

kadastrale gegevens te kennen van de sites waarop het aardgasontvangststation van de 

eindafnemer zich bevindt. Het is veeleer aan de eindafnemer om die informatie te 

verschaffen.  

 

 

Definitie 46 “Société liée” 

 

 Ontworpen definitie 

 

“a) toute entreprise qui détient directement ou indirectement plus de cinquante (50) 
pour cent du capital social ou des droits de vote d’une Partie à la présente Convention 
ou qui, d’une manière ou d’une autre, détient directement ou indirectement une 
participation majoritaire dans l’une des Parties à la présente Convention; 
b) toute entreprise au sein de laquelle l’une des Parties à la présente Convention 
détient directement ou indirectement plus de cinquante (50) pour cent du capital social 
ou des droits de vote ou qui, d’une manière ou d’une autre, détient directement ou 
indirectement une participation majoritaire ; 
c) toute entreprise dont le capital social ou les droits de vote sont détenus directement 
ou indirectement à plus de cinquante (50) pour cent ou qui, d’une manière ou d’une 
autre, est placée sous le contrôle d’une ou plusieurs entreprises qui détiennent 
directement ou indirectement plus de cinquante (50) pour cent du capital social ou des 
droits de vote de l’une des Parties à la présente Convention ou  qui, d’une manière ou 
d’une autre, détient directement ou indirectement une participation majoritaire dans 
l’une des Parties à la présente Convention. » 
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 Beoordeling CREG 

 

82. In artikel 1, 19°, van de gaswet wordt het begrip “verwante onderneming” 

gedefinieerd als “een verbonden of geassocieerde onderneming in de zin van het Wetboek 

van vennootschappen”. De in artikel 1, 46° van het voorstel van standaard 

aansluitingscontract voorgestelde definitie van “verbonden onderneming” is verschillend van 

de definitie van verbonden vennootschap in het Wetboek van vennootschappen. 

 

Zoals reeds eerder werd uiteengezet, wordt de term verwante onderneming in de gaswet 

gebruikt in het kader van de onafhankelijkheid van de beheerder. Hier wordt de term 

aangewend in het kader van de aansprakelijkheidsregeling en kan terecht worden 

aangevoerd dat om die reden niet noodzakelijkerwijze het in de gaswet gedefinieerde begrip 

“verwante onderneming” moet worden aangewend (cfr. supra, §66).  

 

83. Uit gesprekken met Fluxys is gebleken dat zij met deze bepaling in elk geval de met 

de rechtstreeks aangesloten eindafnemer verbonden ondernemingen viseert die via het 

aardgasontvangststation van die rechtstreeks aangesloten eindafnemer aardgas afnemen. 

Fluxys kan ook schade berokkenen aan deze “achterliggende” eindafnemers, doch deze 

laatsten sluiten aldus Fluxys geen aansluitingscontract met Fluxys af omdat hun installaties 

niet rechtstreeks met het net beheerd door Fluxys verbonden zijn. Minder duidelijk is of 

Fluxys de zogenaamde “achterliggende” eindafnemers die geen verbonden ondernemingen 

zijn daarmee dan wil uitsluiten dan wel of zij ervan overtuigd is dat alle “achterliggende” 

eindafnemers steeds verbonden ondernemingen zijn. 

 

Het hoeft geen betoog dat geen grotere discrepantie kan bestaan tussen een bedoeling 

enerzijds en de verwoording ervan anderzijds. Een met de eindafnemer verbonden 

onderneming is immers in elk geval niet noodzakelijk een eindafnemer van aardgas. 

 

Om die reden alleen al dient deze definitie uit het voorstel van standaard aansluitingscontract 

te worden weggelaten (zie ook §§125,3), en 150). 

 

 

Definitie 44 (moet in feite 48 zijn) “Station de Réception de Gaz Naturel” 

 

 Ontworpen definitie 
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“les installations (équipement, tubes, appareils, instruments, compteurs, installations, 
logements, dispositifs et matériaux) y compris une Station de comptage et, le cas 
échéant, un Poste de détente et/ou une Vanne d’isolement d’entrée, appartenant à 
et/ou utilisées par/ou pour le compte du Client final pour recevoir le Gaz Naturel, à 
l’exclusion de toute Installation du Transporteur. » 
 

 

 Beoordeling CREG 

 

84. Voorafgaandelijk weze opgemerkt dat de nummering van de definities vanaf hier niet 

meer klopt. Dit zorgt voor verwarring. De CREG vraagt dat de definities worden 

hernummerd. 

 

85. Met deze definitie wordt tegemoet gekomen aan de bezorgdheid van de CREG en 

van een aantal eindafnemers dat binnen het aardgasontvangststation ook een aantal 

installaties aan Fluxys toebehoren en door haar moeten worden beheerd. De aanvankelijke 

definitie stelde algemeen dat het gaat om “de installaties voor de ontvangst van aardgas (…) 

die toebehoren aan en/of gebruikt worden door of voor rekening van de Verbruiker”. Deze 

ruime definitie wekte de indruk dat alle installaties met betrekking tot het 

aardgasontvangststation toebehoren aan de eindafnemer en/of gebruikt worden door of voor 

rekening van de eindafnemer. Nochtans zijn er installaties die onderdeel zijn van het 

aardgasontvangststation en die eigendom zijn van Fluxys en door haar worden beheerd, 

zoals bijvoorbeeld de flowmeter, de eventuele gaschromatograaf en de 

telemetingsapparatuur.  

 

Het belang van een uiterst nauwkeurige definitie van de term “aardgasontvangstation” is 

natuurlijk zeer groot aangezien het de verantwoordelijkheden en dus ook de 

aansprakelijkheid van partijen bepaalt. Indien de term “aardgasontvangststation” de 

installaties die in werkelijkheid door Fluxys worden beheerd niet uitsluit, lopen de 

eindafnemers het risico verantwoordelijk te kunnen worden gehouden voor installaties die zij 

in werkelijkheid niet zelf beheren.  

 

De toevoeging van de woorden “à l’exclusion de toute Installation du Transporteur” schept de 

vereiste duidelijkheid. Het begrip “Installation du Transporteur” in artikel 1, 20° van het 

voorstel strekt ertoe de installaties van Fluxys en door haar beheerd, gesitueerd op de site 

waar de afname door de eindafnemer plaatsvindt, te onderscheiden door een opsomming 

ervan in bijlage bij de overeenkomst toe te voegen. 
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86. Uit de raadpleging van de eindafnemers komt de vraag naar voren, dewelke de 

CREG onderschrijft, waarom bij de vertaling van het Engelse ontwerp van contract naar het 

Frans de woorden “situated on the Site” werden weggelaten. De CREG vraagt Fluxys 

terzake om een verduidelijking, aangezien zij steeds meent te hebben begrepen dat het 

aardgasontvangststation zich niet op het openbaar domein uitstrekt.  

 

87. Verder wordt ook door eindafnemers opgemerkt dat wel kan worden opgemaakt waar 

het “Aardgasontvangststation” begint, maar niet waar het eindigt. Volgens de omschrijving 

behoort het “Ontspanningsstation”, indien voorhanden, tot het “Aardgasontvangststation”. Dit 

is evenwel niet noodzakelijk het geval. Een Ontspanningsstation behoort tot het 

Aardgasontvangststation indien het in stroomrichting vóór het Meetstation ligt. Het lijkt de 

eindafnemers onredelijk dat Fluxys via haar aansluitingsprocedures eisen zou opleggen aan 

eindafnemers met betrekking tot onder meer ventielen en meters die zich buiten de sfeer van 

het Aardgasontvangststation bevinden. De definitie van “Aardgasontvangststation” dient 

aldus deze eindafnemers bijgevolg te worden geherformuleerd opdat duidelijk zou zijn waar 

het Aardgasontvangststation eindigt.[…] 

 
De CREG is van mening dat het een redelijke eis is van de eindafnemers om uit de definitie 

te laten blijken dat het aardgasontvangststation eindigt na het meetstation. Voor wat betreft 

bedrijfsnetten kan deze discussie evenwel niet los gezien worden van hetgeen uiteengezet 

wordt in §150 van deze beslissing.  

 

 

Definitie 47 (dit moet in feite 51 zijn) “Urgence” 

 

 Ontworpen definitie 

 

“tout événement ou toute situation, assimilable ou non à un cas de force majeure, qui 
nécessite l’adoption de mesures d’urgence par le Transporteur et/ou le Client final, 
agissant en Opérateur Prudent et Diligent, afin  de préserver ou réparer l’intégrité du 
Réseau de transport ou la Station de Réception de Gaz Naturel, selon le cas, et/ou de 
prévenir ou de limiter tout autre dommage.”  
 

 

 Beoordeling CREG 

 

88. De woorden “elke andere schade te voorkomen en te beperken” is naar de mening 

van de CREG heel ruim. De CREG wenst erop te wijzen dat het vermijden van de kleinste 

schade niet kan volstaan voor partijen om de noodsituatie in te roepen en de afsluiter te 
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sluiten. Het hoeft geen betoog dat slechts ten uitzonderlijken titel van het recht om de 

afsluiter te sluiten gebruik kan worden gemaakt. Dergelijk ruime bewoordingen laten misbruik 

toe; de voorgestelde definitie is om die reden onredelijk en dus onaanvaardbaar. 

 

De CREG vraagt de voorgestelde definitie te herformuleren opdat duidelijk zou zijn dat de 

ingangshoofdafsluiter slechts kan gesloten worden om de systeemintegriteit/integriteit van 

het aardgasontvangststation en/of de openbare veiligheid te vrijwaren. 

 

 

Definitie 50 (dit moet in feite 54 zijn) “Vanne d’isolement général d’entrée” 

 

 Ontworpen definitie 

 

“l’ensemble de vannes, avec purge et bypass (équilibrage), qui permet à la Station de 
Réception de Gaz Naturel du Client final d’être isolée du Réseau de transport. Cette 
vanne est indiquée au Plan d’implantation (Annexe 3).”  

 

 

 Beoordeling CREG 

 

89. […]Het aansluitingspunt situeert zich stroomafwaarts van de ingangshoofdafsluiter en 

deze afsluiter behoort bijgevolg tot het aardgasvervoersnet. De CREG vraagt om elke 

dubbelzinnigheid terzake weg te nemen en in de definitie van  “ingangshoofdafsluiter” de 

woorden “faisant partie du Réseau de transport de gaz naturel” toe te voegen tussen 

“l’ensemble de vannes, avec purge et by-pass (équilibrage)” et “qui permet à la Station de 

réception de gaz Naturel”. 

 

 

3. VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN 
 
3.1.  Verplichtingen van de partijen 

 

Artikel 3.1.1 

 

 Ontworpen bepaling 

 

“A tout moment les Parties agiront en conformité avec (i) les normes d’un Opérateur 
Prudent et Diligent, (ii) les lois et règlements applicables, en ce compris le Code de 
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bonne conduite, et (iii) les Procédures opérationnelles ci-jointes (Annexe 1) et autres 
annexes. 

 
Pour ce qui concerne une Station de réception de Gaz Naturel existante (au Jour de 
Départ), les Parties agiront en conformité avec les Procédures opérationnelles à partir 
du 1er janvier 2017, sauf pour 

a) les Clauses 1, 2, 3.1, 4 et 5 des Procédures opérationnelles qui sont d’application 
immédiate, 

b) les modifications à une Station de réception existante, auxquelles modifications 
les Procédures opérationnelles s’appliquent immédiatement ; 

c) les Clauses 3.4.3 et 3.5.6 des Procédures opérationnelles qui sont d’application à 
partir du [1er janvier 2010], à l’exception de la Clause 3.4.3.2.1. qui est 
d’application à partir du 1er janvier [2017] 

d) les Clauses 3.6 et 3.7 des Procédures opérationnelles qui ne sont d’application 
qu’aux nouvelles installations et aux modifications des installations existantes.” 

 

 

 Beoordeling CREG 

 

90. Met toepassing van het ontworpen eerste lid van artikel 3.1.1 verbinden partijen zich 

er ten aanzien van elkaar toe te handelen overeenkomstig de normen van een voorzichtige 

en zorgvuldige operator, overeenkomstig de toepasselijke wetten en reglementen, 

waaronder de gedragscode, en overeenkomstig de bijlagen van het aansluitingscontract.  

 

Deze bepaling komt er volgens de CREG op neer dat partijen er zich ten aanzien van elkaar 

op een contractuele basis toe verbinden de wet na te leven en te handelen als een 

zorgvuldige “huisvader”, in casu zorgvuldige “operator”. Fouten die bestaan in het niet 

naleven van de wet of een schending van de zorgvuldigheidsnorm, ook al betreft het doen en 

laten dat niets met de aansluiting van de eindafnemer op het aardgasvervoersnet te maken 

heeft, houden zodoende (tevens) een contractuele wanprestatie in waardoor het contractueel 

aansprakelijkheidsregime van toepassing wordt.  

 

De CREG heeft er vanzelfsprekend op zich niets tegen dat partijen er zich ten aanzien van 

elkaar toe verbinden zorgvuldig te handelen. Wel kan dit geen reden vormen om te 

argumenteren dat alle in het aansluitingscontract vervatte verbintenissen per definitie middel- 

of inspanningsverbintenissen zijn.14 De verplichting tot het leveren van de gewenste gasdruk 

                                                 
14 VAN GERVEN, W. en COVEMAEKER, S., o.c., p.105-106: “Bij resultaats- of uitslagverbintenissen 
is het bewijs van de tekortkoming gemakkelijk te leveren. Het volstaat te bewijzen dat het door de 
debiteur beloofde resultaat niet bereikt werd. Bij middel- of inspanningsverbintenissen is de op de 
schuldeiser rustende bewijslast zwaarder: hij moet dan bewijzen, naast het bestaan van de 
overeenkomst waaruit de verbintenis voortvloeit, dat de debiteur of zijn vervangers bij de nakoming 
onzorgvuldig zijn geweest; d.i. dat zij beneden de maat van een normale inspanning zijn gebleven.” 
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en gaskwaliteit moet bijvoorbeeld in elk geval een resultaatsverbintenis zijn (cfr. infra §§118-

120).  

 

Verder lijken de wetgeving en het algemeen belang zich niet te verzetten tegen het 

contractualiseren van de wettelijke verplichtingen van partijen die betrekking hebben op en/of 

een invloed kunnen hebben op de aansluiting van de eindafnemer op het net, op de 

integriteit van zijn installaties en op de integriteit van het aardgasvervoersnet. Het is precies 

onder meer in dit contract dat de beheerder van het aardgasvervoersnet zijn wettelijke 

verplichtingen als beheerder uitvoert. Het redelijkheidsbeginsel en het algemeen belang 

verzetten zich daarentegen wel tegen het in het aansluitingscontract onderbrengen van elke 

wettelijke verplichting (en dus aansprakelijkheid) die daarbuiten tussen partijen kan bestaan: 

de woorden “A tout moment les Parties agiront en conformité avec (…) les lois et règlements 

applicables” zijn vanuit dit oogpunt te ruim, aangezien hier alle wetgeving wordt bedoeld, niet 

alleen de wettelijke verplichtingen van Fluxys als (voorlopige) beheerder die betrekking 

hebben op en/of een invloed kunnen hebben op de aansluiting van de eindafnemer.  

 

De CREG vraagt Fluxys bijgevolg om het eerste lid van het ontworpen artikel 3.1.1 te 

herformuleren om het in overeenstemming te brengen met het algemeen belang en de 

wetgeving (in het bijzonder het redelijkheidsbeginsel vervat in artikel 5 van de gedragscode; 

zie ook opmerkingen CREG onder artikel 4.1). Het vervangen van het eerste lid van het 

ontworpen artikel 3.1.1 door een bepaling die bijvoorbeeld voorziet dat de partijen erkennen 

dat het aansluitingscontract en de daarin vervatte rechten en verplichtingen integraal 

onderworpen zijn aan de toepasselijke wetten en toepasselijke reglementering, waaronder in 

het bijzonder de gedragscode, kan een manier zijn om aan het bezwaar van de CREG 

tegemoet te komen. 

 

91. Uit het woord “auxquelles” kan worden afgeleid dat de operationele procedures, in 

geval van wijzigingen van een aardgasontvangststation, slechts van toepassing zijn op “de 

wijzigingen” ervan, niet op het gehele aardgasontvangststation. De CREG merkt op dat de 

Nederlandstalige versie geen getrouwe vertaling hiervan vormt. De vertaling naar het 

Nederlands wekt de indruk dat het hele aardgasontvangststation moet voldoen aan de 

operationele procedures van zodra de kleinste wijziging (met inbegrip van vervanging) aan 

het aardgasontvangststation wordt aangebracht, hetgeen onredelijk zou zijn en naar 

aanleiding van diverse gesprekken met Fluxys niet haar bedoeling is gebleken. De 

Nederlandse vertaling moet derhalve in elk geval worden aangepast op dat vlak. 
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Bovendien is ten onrechte sprake van “Station de réception” in het ontworpen artikel 3.1.1, 

tweede lid, b), in plaats van het gedefinieerde “Station de réception de Gaz Naturel”. 

 

92. Een aantal eindafnemers merken op dat het onredelijk voorkomt te eisen dat een 

bestaande installatie met ingang van 1 januari 2017 conform is met de operationele 

procedures (in zoverre deze eisen bevatten die niet voortvloeien uit de wet), indien de 

eindafnemer bijvoorbeeld kan bewijzen dat hij dit station kort nadien uit dienst zal nemen.  

 

In dit geval is volgens de CREG sprake van bijzondere omstandigheden. Het spreekt voor 

zich dat dergelijke bijzondere omstandigheden niet allemaal vervat kunnen zijn in bepalingen 

die voor alle aansluitingen moeten gelden. De CREG is van mening dat dergelijke zaken met 

het gezond verstand moeten geregeld worden en partijen met andere woorden naar een 

redelijke oplossing terzake moeten zoeken. Fluxys dient weliswaar in het toestaan van 

afwijkingen wegens dergelijke bijzondere omstandigheden op niet-discriminerende wijze te 

handelen. Fluxys lichtte naar aanleiding van een vergadering met de CREG en met een 

aantal eindafnemers en Febeliec toe dat de vierkante haakjes in het ontworpen artikel 3.1.1 

duiden op het feit dat dit wijzigbaar is. De CREG benadrukt dat zulks niet kan betekenen dat 

Fluxys “à la tête du client” te werk gaat. Fluxys dient hierbij het gelijkheidsbeginsel te 

respecteren. 

 

93. Daarentegen is de CREG het niet eens met een aantal eindafnemers die beweren dat 

Fluxys in de operationele procedures slechts kan herhalen of uitwerken wat verplicht is op 

grond van de wet. Van verplichtingen van openbare orde kunnen partijen bij overeenkomst 

inderdaad niet afwijken. Het staat partijen evenwel vrij om zaken te regelen die niet geregeld 

worden door de wet of verder te gaan dan het niveau van veiligheid dat de wet oplegt (zie 

ook §31). Het koninklijk besluit van 12 juni 2001 betreffende de algemene voorwaarden voor 

de levering van aardgas en de toekenningsvoorwaarden van de leveringsvergunningen voor 

aardgas bepaalt overigens in zijn artikel 14 dat de afnemingposten de nodige apparatuur 

voor de gasregeling en –meting bevatten en deze apparatuur overeen dient te stemmen met 

de specificaties van de vervoeronderneming. De wetgever geeft bijgevolg expliciet de 

bevoegdheid aan de beheerder om de specificaties vast te stellen voor de apparatuur voor 

de gasregeling en –meting. Ook met toepassing van artikel 84 van de gedragscode bevat de 

aansluitingsovereenkomst de voorschriften inzake het ontwerp van aardgasontvangststation, 

inzake de ijking en de herijking van de meetapparatuur,  en de aansluitingsprocedure (in 

casu de operationele procedures). 
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Artikel 3.1.2 

 

 Ontworpen bepaling 

 

“En cas d’Urgence, chaque Partie sera autorisée à fermer la Vanne d’isolement général 
d’entrée, dans quel cas il en avisera immédiatement l’autre Partie. La vanne fermée ne 
sera rouverte que par le personnel dûment autorisé du Transporteur qui agira avec 
toute diligence requise, et après concertation avec le Client final. 
Une Partie prenant des mesures en cas d’Urgence : 
a) notifiera l’Urgence sans délai à l’autre Partie et fournira avec la diligence 

raisonnable toutes les informations disponibles sur la cause de l’événement ; 
b) déclarera que la situation d’Urgence a cessé et, dans le cas contraire, évaluera le 

temps requis pour résoudre la situation d’urgence ; et 
c) prendra sans délai toute action raisonnable pour remédier aux évènements 

empêchant l’exécution des obligations du présent Contrat et pour limiter les 
dommages causés. » 

 

 Beoordeling CREG 

 

94. De beheerder kan met toepassing van de gedragscode de gastoevoer van de 

eindafnemer afsnijden in geval de systeemintegriteit in het gedrang komt en dit volgens de 

modaliteiten voorzien in de gedragscode. Het (voorlopige) ontwerp van nieuwe gedragscode 

voorziet dat de beheerder de gastoevoer tevens kan afsnijden in geval van noodsituaties, 

zoals gedefinieerd in dit ontwerp. Het gaat om uitzonderlijke en buitengewone 

omstandigheden, zoals aardbevingen en dergelijke, die een dringend optreden van de 

beheerder vergen. De ontworpen definitie van het begrip noodsituatie is niettemin niet-

limitatief. Andere omstandigheden kunnen als een noodsituatie gekwalificeerd worden voor 

zover het gaat om uitzonderlijke en buitengewone omstandigheden. Men kan bijvoorbeeld 

denken aan een situatie waarbij de fysieke integriteit van personen in het gedrang komt. 

Niemand zal betwisten dat wanneer een reëel gevaar is voor het leven van personen, sprake 

is van een noodsituatie, die het dichtdraaien van de ingangshoofdafsluiter kan 

verrechtvaardigen. 

 

In afwachting van de nieuwe gedragscode en op voorwaarde dat het begrip “urgence” op 

gepaste wijze wordt gedefinieerd (cfr. §88 van deze beslissing) aanvaardt de CREG dat door 

middel van het aansluitingscontract het recht voor Fluxys om de gastoevoer af te snijden 

wordt uitgebreid tot de hierboven bedoelde noodsituaties (uitbreiding ten aanzien van de 

huidige gedragscode omdat de systeemintegriteit niet noodzakelijk in het gedrang komt). Dit 

recht is bovendien wederkerig; ook de eindafnemer kan de afsluiter sluiten in geval van een 

spoedgeval.  
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95. Uit gesprekken met Fluxys is gebleken dat partijen elkaar geen schadevergoeding 

verschuldigd zijn indien correct gebruik wordt gemaakt van deze bepaling (ook al maakt de 

noodsituatie geen geval van overmacht uit in hoofde van de partij die er zich op beroept). 

 

Het ligt voor de hand dat indien het sluiten van de afsluiter en bijgevolg de schorsing van het 

contract achteraf niet gerechtvaardigd blijkt te zijn, partijen uiteraard recht hebben op 

schadevergoeding (volgens de bepalingen voorzien in artikel 4 van het voorstel).  

 

96. Er wordt voorzien dat het opnieuw opendraaien van de ingangshoofdafsluiter gebeurt 

na overleg met de eindafnemer. De CREG is van mening dat de vraag van een aantal 

eindafnemers om dit te vervangen door het akkoord van de eindafnemer, gerechtvaardigd 

voorkomt. Rekening houdend met de schade die het gevolg kan zijn van het zonder 

verwittiging opnieuw opendraaien van de ingangshoofdafsluiter, is het redelijk te vereisen dat 

Fluxys daartoe het schriftelijk voorafgaand akkoord van de eindafnemer inwint. 

 

Artikel 3.1.3 

 

 Ontworpen bepaling 

 

“Les Parties s’engagent à conclure un Contrat d’Allocation selon le modèle annexé au 
présent Contrat (Annexe 2).» 
 

 

 Beoordeling CREG 

 

97. De verplichting om een toewijzingsovereenkomst te sluiten vloeit reeds voort uit de 

gedragscode, met name uit artikel 64 ervan. Onverminderd hetgeen de CREG heeft 

uiteengezet in §73 van deze beslissing, is het enige wat nieuw is aan deze bepaling ten 

opzichte van artikel 64 van de gedragscode dat deze overeenkomst wordt afgesloten 

volgens het model dat zich in bijlage 2 bij de overeenkomst bevindt. 

 

Dit is een redelijke eis van Fluxys die de rechtszekerheid ten goede komt. De 

toewijzingsovereenkomst is voor het overige een zelfstandige overeenkomst, dewelke geen 

deel uitmaakt van het aansluitingscontract. 

 

Dit model voorziet de vermelding van de duur van de toewijzingsovereenkomst. De 

eindafnemer mag er op grond van deze door de betrokken partijen ondertekende 
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overeenkomst vanuit gaan dat een vervoerscontract voor hem werd afgesloten tot minstens 

de einddatum vermeld op deze overeenkomst. 

 

De woorden “un Contrat d’Allocation” in het ontworpen artikel 3.1.3 dienen in elk geval 

zodanig te worden begrepen dat een toewijzingsovereenkomst wordt afgesloten per 

betrokken bevrachter en dat er dus geen sprake is van “een Toewijzingscontract” maar van 

zoveel Toewijzingscontracten als bevrachters het betrokken afnamepunt.  

 

De beheerder van het aardgasvervoersnet wijst de hoeveelheid geleverd aardgas op het 

afnamepunt binnen het aardgasvervoersnet toe op basis van de gemeten hoeveelheden op 

dit punt en de toewijzingsovereenkomst. De eindafnemer heeft in zijn onderhandelingen met 

de leveringsonderneming de grootst mogelijke vrijheid om de wijze van toewijzing te 

onderhandelen.  

 

 

3.2.  Verplichtingen van de eindafnemer 
 

Artikel 3.2.1 

 

 Ontworpen bepaling 

 

“Le Client final a conclu ou a demandé à un tiers de conclure un Contrat de transport 
avec le Transporteur pour ses besoins en gaz naturel au Point de prélèvement.” 
 
A AJOUTER POUR LES NOUVEAUX RACCORDEMENTS - Le Client final s’engage 
à conclure ou demande à un tiers de conclure un Contrat de transport commençant au 
plus tard le [  ], d’une durée minimale de [  ] et pour une capacité de transport au moins 
équivalente à [ ] m³(n)/h. Le Client final fournit au Transporteur une garantie bancaire à 
première demande (conforme au modèle ci-joint - Annexe 8) couvrant le risque 
d’investissement du Transporteur relatif au raccordement au cas où ne serait pas 
contractée la capacité de transport d’au moins [  ] m³(n)/h pour une période minimale 
de [  ] à compter de la mise en service du raccordement. » 
 

 

 

 Beoordeling CREG 

 

Alle aansluitingen 

98. Het lijkt logisch dat de eindafnemer de verplichting heeft ofwel zelf het vervoer te 

regelen voor zijn aardgasbehoeften, dan wel een derde daartoe opdracht te geven. In de 

praktijk blijkt dat slechts in een gering aantal gevallen de eindafnemer zelf het 
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vervoerscontract/de vervoerscontracten met Fluxys afsluit. Dit blijkt in de praktijk begrijpelijk, 

nl. dat een derde wordt belast gelet op zijn ervaring terzake en dat deze zodoende ook de 

verantwoordelijkheid draagt inzake het voldoende contracteren van vervoerscapaciteit. 

 

99. Met de herformulering van dit artikel komt Fluxys tegemoet aan de terechte 

opmerking van eindafnemers dat deze verplichting enkel op de eindafnemer kan rusten, 

indien de eindafnemer effectief aardgas afneemt of plant af te nemen van het 

aardgasvervoersnet omdat het denkbaar is dat voor een bepaalde site voor bepaalde tijd 

geen aardgasbehoefte bestaat en dus geen vervoerscontract noodzakelijk is, terwijl 

aansluiting op het aardgasvervoersnet noodzakelijk kan blijven, om op korte termijn opnieuw 

gas te kunnen afnemen. De CREG onderschrijft deze opmerking volledig gelet op artikel 85 

van de gedragscode dat precies dat principe beoogt vast te leggen. 

 

100. Eindafnemers merken op dat in de definitie zelf van vervoerscontract geen melding 

wordt gemaakt van de mogelijkheid dat de eindafnemer zelf een dergelijk contract zou 

kunnen afsluiten.  

 

Dit is misschien niet expliciet het geval, maar in de definitie van “Affréteur” wordt de term 

“utilisateur du réseau” gebruikt dewelke met toepassing van artikel 1, 21° van de gaswet ook 

een eindafnemer kan zijn. Ook de gedragscode hanteert de term “netgebruiker”; het is dus 

perfect mogelijk dat een eindafnemer zelf een vervoerscontract afsluit voor zijn afname. 

Indien hij uitsluitend voor zichzelf “shipt”, heeft hij bovendien geen leveringsvergunning 

nodig. 

 

101. Dat “voldoende” vervoerscapaciteit wordt onderschreven voor de afname van de 

eindafnemer is een verantwoordelijkheid van de bevrachter, niet van de eindafnemer. Fluxys 

heeft dit standpunt steeds onderschreven. Het volstaat dat de eindafnemer een 

vervoerscontract afsloot of een derde vroeg dit af te sluiten. Indien de eindafnemer zelf 

bevrachter is, zal hij natuurlijk in die laatste hoedanigheid ook kunnen aangesproken worden 

indien te weinig vervoerscapaciteit werd onderschreven. Om die bedoeling beter tot uiting te 

brengen, en tegemoet te komen aan een terechte opmerking van een eindafnemer, past het 

de woorden “pour ses besoins en gaz naturel au Point de prélèvement” te vervangen door 

“pour le prélèvement de gaz naturel au Point de prélèvement”. […] 

 

102. Dit artikel op zich vereist niet dat de eindafnemer nagaat of er effectief een 

vervoerscontract werd afgesloten, maar wel dat de eindafnemer ofwel zelf een 

vervoerscontract afsloot ofwel een derde (in de praktijk een leveringsonderneming) de 
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opdracht gaf het vervoer met Fluxys te regelen. Rekening houdend dat de eindafnemer 

weliswaar, met toepassing van het ontworpen artikel 3.1.2., aansprakelijk kan zijn voor de 

afname van aardgas wanneer geen vervoerscontract bestaat, weliswaar na 

ingebrekestelling, past het de eindafnemer waakzaam te zijn en uit zorgvuldigheid 

mechanismen in te bouwen in zijn leveringscontracten om informatie te bekomen omtrent het 

bestaan van een vervoerscontract. De CREG overweegt om in het voorstel van nieuwe 

gedragscode ook informatieverplichtingen te voorzien in hoofde van de bevrachter.  

 

Nieuwe aansluitingen 

De CREG is van mening dat de bepaling in verband met de bankgarantie in een afzonderlijk 

artikel moet worden opgenomen, aangezien deze bepaling bvb. niet kan bedoeld zijn in 

artikel 4.5.  

 

 

Artikel 3.2.2 

 

 Ontworpen bepaling 

 

“Sans préjudice de la Clause 7 et de toute sanction ou tout recours au titre du droit 
pénal, le Client final n’est pas en droit de prélever du Gaz Naturel du Réseau de 
transport s’il a connaissance ou est censé avoir connaissance du fait qu’aucun Contrat 
de transport n’est conclu entre Transporteur et l’Affréteur (ou les Affréteurs).” 

 

 

 Beoordeling CREG 

 

103. Een aantal eindafnemers stellen zich de vraag hoe een eindafnemer zeker kan zijn 

dat het vervoerscontract dat door een derde afgesloten zou moeten worden, afgesloten werd 

en in voege blijft. Deze eindafnemers merken op dat dit van belang is gezien de zware 

verantwoordelijkheid die de eindafnemer kan oplopen in geval van niet-naleving van deze 

bepaling. 

 

Gelet op het ontworpen artikel 3.1.3 volgens hetwelk partijen er zich toe verbinden het model 

in bijlage te hanteren voor het afsluiten van elk toewijzingscontract, waarop de duur van  de 

toewijzingsovereenkomst moet worden aangegeven, zal een door alle partijen ondertekend 

toewijzingscontract alvast in hoofde van de eindafnemer het bewijs vormen van het bestaan 

van een vervoerscontract tot minstens de datum die daarop voorzien is.  
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Verder vergt deze bepaling een hogere verantwoordelijkheid van de eindafnemer dan in een 

niet-geliberaliseerde markt het geval was en waarbij het de eindafnemer volstond om 

aardgas aan te kopen. De rest werd voor hem gedaan. In de geliberaliseerde context is zulks 

onhoudbaar. De eindafnemer dient zonodig procedures in te bouwen om van zijn 

bevrachter/leveringsonderneming de nodige informatie te bekomen. De eindafnemer dient 

erover te waken dat hij een toewijzingsovereenkomst ter ondertekening voorgelegd krijgt. 

Indien dit niet het geval is, kan de eindafnemer maar best niet op zijn lauweren rusten. 

 

De CREG is het evenwel eens met een aantal eindafnemers die argumenteren dat 

onduidelijk is wanneer de eindafnemer “geacht wordt kennis te hebben” van het feit dat geen 

vervoerscontract is gesloten met betrekking tot zijn aardgasafname.  

 

Dergelijke bewoordingen laten een bindende partijbeslissing in hoofde van Fluxys toe. Het is 

immers eenzijdig Fluxys die zal oordelen wanneer de eindafnemer geacht wordt (volgens 

Fluxys) kennis te hebben van het feit dat geen enkel vervoerscontract bestaat. Indien de 

eindafnemer aan aansprakelijkheid terzake wil ontsnappen zal hij moeten bewijzen dat hij 

“niet kan geacht worden kennis te hebben van”; het leveren van een negatief bewijs is uiterst 

moeilijk. Het voorgestelde artikel 3.2.2 in zijn huidige vorm is bovendien een onredelijke 

bepaling die de eindafnemers niet zouden aanvaarden indien Fluxys zich niet in een 

monopoliepositie zou bevinden. De woorden “geacht wordt kennis te hebben van” dienen in 

elk geval te worden weggelaten. 

 

104. Verder dient deze bepaling in elk geval zo te worden geïnterpreteerd dat, indien een 

vervoerscontract bestaat, maar bijvoorbeeld onvoldoende vervoerscapaciteit werd 

gereserveerd, de eindafnemer in geen geval verantwoordelijkheid draagt (doch wel de 

bevrachter). De verplichting om voldoende vervoersdiensten te voorzien is opgenomen voor 

de aanvrager van een leveringsvergunning 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. In feite zou daarin 

sprake moeten zijn van de houder van een leveringsvergunning in plaats van de aanvrager. 

Bovendien is deze verplichting niet van toepassing indien het gaat om een bevrachter, die 

geen houder van een leveringsvergunning is. De CREG overweegt deze verplichting voor de 

bevrachter met zoveel woorden op te nemen in het voorstel van nieuwe gedragscode (cfr. 

(voorlopige) ontwerp van nieuwe gedragscode, artikel 102).  
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Het is weliswaar niet duidelijk wat de bedoeling is van Fluxys in geval van de vroegtijdige 

beëindiging of opschorting van het vervoerscontract. Worden deze gevallen gelijkgesteld met 

de afwezigheid van vervoerscontract? De CREG vraagt Fluxys terzake om verduidelijking. 

 

105. De CREG overweegt een regeling omtrent deze aangelegenheid (nl. geen 

aardgasafname indien geen bevrachter) op te nemen in het voorstel van nieuwe 

gedragscode met een duidelijke procedure van verwittiging van de eindafnemer. In het 

(voorlopige) ontwerp van gedragscode wordt een dergelijke regeling reeds voorzien. Aan de 

tekst zal ongetwijfeld nog verder worden gesleuteld. Indien de nieuwe gedragscode 

daadwerkelijk een regeling terzake voorziet, en aangezien de gedragscode de openbare 

orde raakt, zal deze voorrang hebben op elke daarmee strijdige regeling in de lopende 

contracten. Fluxys dient in afwachting van die regeling eveneens een tijdige verwittiging van 

de betrokken eindafnemer te voorzien zodat deze laatste alsnog het nodige kan doen opdat 

een vervoerscontract bestaat voor zijn toekomstige afname. 

 

 

Artikel 3.2.3 

 

 Ontworpen bepaling 

 

“Le Client final informera le Transporteur de toute modification relative à la personne ou 
société fournissant du Gaz Naturel au Point de prélèvement, et ce pour les quantités 
allouées au Client final dans le Contrat d’Allocation. 

 

 

 Beoordeling CREG 

 

106. Deze verplichting is volgens sommige eindafnemers overbodig. Andere eindafnemers 

merken op dat Fluxys soms eerder dan de eindafnemer over deze informatie beschikt en 

stellen daarom voor deze paragraaf wederkerig te maken. 

 

Deze verplichting lijkt niet in strijd met de wet of het algemeen belang en is dus voor de 

CREG aanvaardbaar. Het lijkt de CREG inderdaad een redelijke eis om deze 

informatieverplichting wederkerig te maken.  

 

 

Artikel 3.2.4 
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 Ontworpen bepaling 

 

“Durant toute la durée du présent Contrat le Client final (i) entretiendra, réparera et 
remplacera la Station de réception de Gaz Naturel, (ii) maintiendra ces installations 
en bon état de marche et de fonctionnement, (iii) exploitera ces installations en 
Opérateur Prudent et Diligent, et (iv) fera des efforts raisonnables pour renouveler et 
maintenir toutes autorisations nécessaires pour la préservation et l’exploitation de la 
Station de réception de Gaz Naturel.» 

 

 Beoordeling CREG  

 

107. De CREG verwijst naar haar opmerkingen gemaakt in §76 van deze beslissing in 

verband met het beheer door Fluxys van bepaalde installaties gelegen in stroomrichting na 

het aansluitingspunt. Deze bepaling lijkt redelijk op voorwaarde dat niet de minste 

onduidelijkheid blijft bestaan over wie welke installaties beheert en wat onder 

aardgasontvangststation begrepen moet worden. 

 

Artikel 3.2.5 

 

 Ontworpen bepaling 

 

“En cas de changement prévu dans la consommation de gaz, et en tout cas tous les 
deux ans au mois de mai, le Client final transmettra au Transporteur, de façon 
indicative, toute information pertinente relative aux modifications escomptées de la 
consommation de gaz, en termes de besoins de capacité, à la consommation 
annuelle pour les cinq (5) années suivantes et aux développements futurs prévus au 
cours des dix (10) années suivantes, en tenant compte notamment de ses 
investissements et/ou désinvestissements planifiés et projetés ayant une incidence 
sur sa consommation de gaz et/ou le facteur de charge de sa consommation de gaz. 
 
Il est entendu qu’une telle notification ne porte pas préjudice aux règles régissant 
l’allocation de capacité et/ou la disponibilité de la capacité. » 

 

 

 Beoordeling CREG 

 

108. Het is duidelijk dat Fluxys hiermee een verplichting voor de eindafnemer beoogt in te 

bouwen die niet voorzien is in de wetgeving. De CREG onderschrijft volledig de noodzaak tot 

deze informatieverplichting in hoofde van eindafnemers teneinde het voor Fluxys mogelijk te 

maken aan een efficiënt investeringsbeleid te doen en zodoende de systeemintegriteit zo 

goed mogelijk veilig te stellen. Daarom heeft de CREG een dergelijke verplichting voor de 
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eindafnemer reeds voorzien in het (voorlopige) ontwerp van nieuwe gedragscode (artikel 

120, §2). 

 

Aan de vraag van de eindafnemers wordt tegemoet gekomen in die zin dat de te leveren 

informatie “de façon indicative” is. De Nederlandse vertaling, waarin deze woorden spijtig 

genoeg niet voorkomen, zal moeten worden aangepast om deze in overeenstemming te 

brengen met de Franse versie van het standaard aansluitingscontract.  

 

Artikel 3.2.6. 

 

 Ontworpen bepaling 

 

“Sans accord préalable du Transporteur, le Client final s’engage à ne pas raccorder, 
directement ou indirectement, des installations de transport de gaz naturel et/ou de 
distribution  de gaz naturel et/ou de conduite directe (au sens de la Loi Gaz) au 
Réseau de transport, à l’exception de la Station de Réception de Gaz Naturel. » 

 

 

 Beoordeling CREG 

 

109. Een aantal eindafnemers argumenteren dat deze bepaling moet worden geschrapt 

omdat ze in strijd is met de Europese wetgeving, met de idee van de vrije markt en de 

desbetreffende mededingingsbepalingen. Vanuit dit oogpunt zou het niet toegelaten zijn om 

een eindafnemer te verbieden zich tevens door andere Europese netwerken van aardgas te 

laten voorzien. Als de CREG dit zou goedkeuren zou zij rechtstreeks ingaan tegen haar taak 

de mededinging evenals het creëren van een vrije markt in Europa te bevorderen.  

Nog volgens een eindafnemer negeert dit artikel de wettelijk gedefinieerde concepten inzake 

vervoerinstallaties en directe leidingen. Er mag dan wel gepreciseerd worden “in de zin van 

de Gaswet”, de formulering op zich is volgens een eindafnemer tegenstrijdig en lijkt 

daarenboven te suggereren -en creëert bijgevolg ook verwarring- dat de bouw van een 

vervoersnet en/of distributienet en/of directe leiding niet mogelijk is. Dit laatste wordt echter 

bepaald in de wet en niet door Fluxys. De werkelijke betekenis en bedoeling van dit artikel 

zou dus totaal vreemd zijn en bijgevolg niet kunnen worden aanvaard. 

 

110. In tegenstelling tot wat door een aantal eindafnemers wordt beweerd houdt deze 

bepaling volgens de CREG geen verbod in om zich tevens door andere Europese netwerken 

van aardgas te laten voorzien. Deze bepaling voorziet daarentegen dat, wanneer dit het 

geval is, het akkoord van Fluxys nodig is om het aardgasvervoersnet geëxploiteerd door 



62/124 
NIET-VERTROUWELIJKE VERSIE 

Fluxys te verbinden met andere installaties voor het vervoer of de distributie van aardgas of 

directe leidingen in de zin van de gaswet. 

 

111. Met toepassing van artikel 15/1, §1, 2°, van de gaswet moet de beheerder de 

installaties, rechtstreeks verbonden aan het aardgasvervoersnetwerk en waarvan hij geen 

eigenaar is of waarop hij geen recht heeft als bedoeld in 1°, die het voorwerp hebben 

uitgemaakt van een vervoersvergunning na de aanstelling van de beheerders, exploiteren, 

onderhouden en ontwikkelen op een economisch aanvaardbare, veilige, betrouwbare en 

efficiënte wijze overeenkomstig deze wet en die niet bedoeld worden in 1°. (eigen 

onderlijning) 

 

Indien er met andere woorden een rechtstreekse aansluiting plaatsvindt van installaties 

waarop de beheerder geen eigendoms- of genotsrechten heeft, maar waarvoor een 

vervoersvergunning werd afgeleverd na aanstelling van de beheerders, is de beheerder 

gehouden deze te exploiteren, te onderhouden en te ontwikkelen. Fluxys heeft hier met 

andere woorden niet de mogelijkheid om de aansluiting/het beheer van dergelijke installaties 

te weigeren. Indien Fluxys systematisch de aansluiting zou kunnen weigeren, zou zij ook 

systematisch het beheer ervan kunnen weigeren. De houder van een vervoervergunning 

heeft het recht alle werken uit te voeren, onder, op of boven het openbaar domein, die nodig 

zijn voor de oprichting, de werking en het onderhoud in goede staat van de 

gasvervoersinstallaties (artikel 9 van de gaswet) en moet dit zelfs doen binnen een wettelijke 

termijn (artikel 20 van het koninklijk besluit van 14 mei 2002 betreffende de 

vervoersvergunning voor gasachtige producten en andere door middel van leidingen). Nog 

met toepassing van artikel 20 van het koninklijk besluit van 14 mei 2002 dient de 

vergunninghouder voorafgaand aan de bouw een aantal instanties te verwittigen, 

onverminderd artikel 10, lid 3, van de gaswet en de bij de wetten en reglementen, 

inzonderheid de bij de uitvoeringsbesluiten van de gaswet opgelegde toestemmingen en 

adviezen. De CREG leest daarin niet dat de schriftelijke voorafgaande toestemming van 

Fluxys vereist is. De vervoervergunning slaat ook op de aansluiting(en) op andere 

vervoerinstallaties (cfr. bvb. artikelen 6, derde lid, 2°, 48, §2, derde lid, 2°, en 49 van 

voormeld koninklijk besluit van 14 mei 2002). De vereiste van voorafgaand akkoord van 

Fluxys lijkt hier dus strijdig met artikel 15/1, §1, 2°, van de gaswet. 

 

112. Het onrechtstreeks aansluiten van vervoersinstallaties (directe leidingen 

inbegrepen)/distributie-installaties op het aardgasvervoersnet door de eindafnemer is 

volgens de CREG een loutere zaak van de eindafnemer. De vereiste van het voorafgaand 

akkoord van Fluxys is een onredelijke voorwaarde, aangezien de eindafnemer de vrijheid 
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heeft zich door een directe leiding te laten bevoorraden, ten minste indien die er met de 

vereiste vergunningen is gekomen en aangezien er geen gevaar is voor de integriteit van het 

aardgasvervoersnet.  De eindafnemer heeft logischerwijze eveneens de vrijheid om die aan 

te sluiten op eigen installaties. De voorwaarde is in elk geval onredelijk (↔ artikel 5 van de 

gedragscode) en zou niet door de eindafnemers worden aanvaard indien er mededinging 

zou bestaan (↔ mededingingsrecht).  

 

Dat Fluxys op de hoogte moet worden gebracht lijkt evenwel aangewezen. De CREG stelt 

bijgevolg voor de voorgestelde bepaling te vervangen door een informatieverplichting in die 

zin in hoofde van de eindafnemer. 

 

 

Artikel 3.2.7. 

 

 Ontworpen bepaling 

 

“Le Transporteur a le droit d’installer un Système de télémesure sur les lignes de 
comptage de la Station de comptage. Le Transporteur est également autorisé à 
recevoir, récupérer (par le biais du Système de télémesure) et traiter les quantités de 
Gaz Naturel prélevées par le Client final telles que mesurées par la Station de 
comptage. Le Transporteur sera par ailleurs en droit de transmettre ces données à 
l’Affréteur (aux Affréteurs), le cas échéant, à une fréquence et sous la forme qu’il 
souhaite. Pour transmettre ces données à toute autre tierce Partie, le consentement 
du Client final sera requis, sans préjudice de la Clause 8.3. » 

 

 

 Beoordeling CREG 

 

113. Onverminderd de opmerkingen van de CREG in verband met de definitie van 

Aardgasontvangststation, zou dit artikel ook duidelijk moeten stellen dat de informatie die 

door Fluxys wordt verkregen via het telemetingssysteem tevens moet worden meegedeeld 

aan de eindafnemer. Het zou onredelijk zijn en dus in strijd met onder meer artikel 5 van de 

gedragscode het recht voor de eindafnemer op deze informatie niet in het standaard 

aansluitingscontract op te nemen (zie ook artikel 158, §2, van het (voorlopige) ontwerp van 

nieuwe gedragscode). 

 

Het is onduidelijk wat in de laatste zin met de verwijzing naar artikel 8.3 wordt bedoeld. 

Wellicht heeft dit te maken met een bepaling in verband met vertrouwelijkheid die uit het 

voorstel van standaard aansluitingscontract werd weggelaten.  De CREG vraagt om 
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verduidelijking dan wel om weglating van de woorden “sans préjudice de la Clause 8.3” 

indien het een materiële vergissing betreft. 

 

De CREG is verder van mening dat het akkoord van de eindafnemer niet voldoende is, maar 

dat moet worden verduidelijkt dat zijn voorafgaand schriftelijk akkoord vereist is.  

 

POUR LES NOUVEAUX RACCORDEMENTS 3.2.7 – A la conclusion du présent Contrat, le 

Client final paie au Transporteur le tarif de raccordement conformément aux Tarifs régulés. 

 

114. De CREG veronderstelt dat dit artikel een artikel 3.2.8 vormt en geen alternatief op 

artikel 3.2.7 hiervoor besproken. Dit verdient aanpassing in het standaardcontract. 

 

 
3.3.  Verplichtingen van de Vervoerder (lees: de beheerder) 
 

Artikel 3.3.1 

 

 Ontworpen bepaling 

 

“Le Transporteur s’engage à raccorder physiquement la Station de réception de Gaz 
Naturel au Réseau de transport au Point de raccordement.” 

 

 Beoordeling CREG 

 

115. Deze bepaling komt ietwat vreemd voor in het kader van een bestaande aansluiting. 

Zoals de bewoordingen “bestaande aansluiting” aangeven, gaat het om een 

aardgasontvangststation dat fysiek reeds is aangesloten op het aardgasvervoersnet. Deze 

bepaling dient zo te worden geïnterpreteerd dat de beheerder zich er tevens toe verbindt het 

aardgasontvangststation fysiek verbonden te houden met het aardgasvervoersnet, hetgeen 

impliceert dat hij onder meer het nodige doet om de nodige vergunningen te behouden, 

desgevallend te hernieuwen. Voor de eindafnemer blijft het essentieel dat er niet alleen op 

het ogenblik dat het contract wordt gesloten, maar ook tijdens de hele uitvoeringsperiode 

daadwerkelijk een aansluiting is, omdat dit bepalend is voor de toegang tot het net en de 

mogelijkheid om gas geleverd te krijgen. 

 

Voor nieuwe aansluitingen is deze bepaling onvolledig, in die zin dat zij moet worden 

aangevuld met de verwijzing naar het door de eindafnemer aanvaarde voorstel voor 
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aansluiting waarin afspraken worden gemaakt omtrent de realisatie van de fysieke 

aansluiting met in begrip van de verwachte indicatieve termijn voor realisatie ervan. Met “de 

aansluitingsprocedure”(3°) en “de inplanting en bouw van de vervoersinstallatie”(2°) in artikel 

84 van de gedragscode worden precies dergelijke afspraken  bedoeld. Deze bepaling dient 

bijgevolg voor nieuwe aansluitingen te worden vervolledigd door te verwijzen naar het door 

de eindafnemer aanvaarde voorstel voor aansluiting, hetwelk in bijlage bij het 

aansluitingscontract wordt gevoegd. Op die manier is deze bepaling conform met artikel 84 

van de gedragscode en houdt zij ook rekening met de ideeën vervat in het (voorlopige) 

ontwerp van nieuwe gedragscode (artikel 91).[…] 

 

116. Tevens essentieel is de verplichting voor de beheerder om de gastoevoer mogelijk te 

maken door het openen en open houden van de ingangshoofdafsluiter (het zgn. “onder gas 

zetten”). Deze verplichting, die in feite de effectieve realisatie van het recht op toegang van 

de aangesloten eindafnemer op het aardgasvervoersnet inhoudt, is vervat in bijlage 1 (artikel 

3.8) en vloeit impliciet doch zeker voort uit de gaswet, de gedragscode en het ontworpen 

artikel 3.1.2 (daarin wordt bepaald wanneer de gastoevoer kan worden afgesneden, d.w.z. 

dat er gastoevoer moet bestaan in de andere gevallen). De CREG is van mening dat 

dergelijke verplichting derhalve voldoende vervat is in het voorstel van standaard 

aansluitingscontract. 

 

 

Artikel 3.3.2 

 

 Ontworpen bepaling 

 

“Durant toute la durée du présent Contrat le Transporteur (i) entretiendra, réparera et 
remplacera la Vanne d’isolement général d’entrée, le Point de raccordement, et les 
Installations du Transporteur, (ii) maintiendra ces installations en bon état de marche et 
de fonctionnement, (iii) exploitera ces installations en Opérateur Prudent et Diligent, et 
(iv) fera des efforts raisonnables pour renouveler et maintenir toutes autorisations 
nécessaires pour le maintien et l’exploitation de celles-ci.” 
 
 
 

 Beoordeling CREG 
 
 

117. Fluxys als beheerder heeft de wettelijke verplichting de vervoersinstallaties te 

onderhouden. Fluxys herhaalt deze wettelijke verplichting hier, doch slechts voor wat betreft 

het aansluitingspunt, de ingangshoofdafsluiter en de installaties van de vervoerder. Dit is 
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onredelijk en bijgevolg onder meer in strijd met artikel 5 van de gedragscode. In het kader 

van de fysische aansluiting op het net past het deze wettelijke verplichting in elk geval te 

contractualiseren voor wat betreft de aansluiting. Het aansluitingspunt, de 

ingangshoofdafsluiter en de installaties van de vervoerder maken daarvan alvast deel uit. 

Het gaat evenwel meer in het algemeen om alle vervoersinstallaties die uitsluitend dienen ter 

bevoorrading van de eindafnemer, met inbegrip van de “Installations du Transporteur”. 

Veelal zal het gaan om de leidingen en accessoria die door Fluxys gerealiseerd werden met 

het oog op het aansluiten van de eindafnemer. Op die manier zou deze bepaling een 

redelijke tegenhanger worden van de verplichting voor de eindafnemer, vervat in het 

ontworpen artikel 3.2.4.  In het kader van het aansluitingscontract is het van belang dat de 

eindafnemer de beheerder kan aanspreken voor schade ten gevolge van een gebrekkig 

onderhoud of een gebrekkige exploitatie van de aansluiting. Er moet voor Fluxys, gelet op 

het feit dat slechts één eindafnemer nadeel kan ondervinden, voldoende incentive bestaan 

om dit deel van het vervoersnet te onderhouden.  

 
Daarmee wordt meteen ook tegemoet gekomen aan de opmerkingen van de eindafnemers 

dienaangaande, nl. dat de verplichting tot onderhoud van Fluxys niet kan beperkt blijven tot 

het aansluitingspunt, hetgeen geen installatie is maar slechts een fictief punt.  

 

 
Artikel 3.3.3 
 
 

 Ontworpen bepaling 
 

 
“Pour autant que le Transporteur reçoive aux points d’entrée du Réseau de transport 
de gaz naturel des débits de gaz naturel suffisants conformes aux spécifications pour 
le transport à ces points d’entrée, le Transporteur s’assurera que la pression et la 
qualité du Gaz Naturel au Point de raccordement soient conformes aux conditions de 
l’Annexe 7. Le Transporteur n’a pas d’autres responsabilités envers le Client final 
pour ce qui concerne la fourniture du Gaz Naturel.  Le Transporteur annoncera toutes 
informations pertinentes relatives à un problème ou incident sur un (ou plusieurs) 
point(s) d’entrée pouvant raisonnablement avoir un impact sur la pression et/ou la 
qualité chez le Client final.» 
 

 
 Beoordeling CREG 

 

Wat de eerste zin betreft. 

 

118. Indien men artikel 84, §2, 9°, van de gedragscode bekijkt, dan dient de 

aansluitingsovereenkomst de voorschriften betreffende de voorwaarden inzake leveringsdruk 
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en gaskwaliteit te bevatten. Deze bepaling moet vanzelfsprekend worden samen gelezen 

met de andere bepalingen van de gedragscode.  

 

Zo levert de netgebruiker met toepassing van artikel 7 van de gedragscode aan de 

ingangspunten aardgas dat voldoet aan de contractueel gestelde kwaliteitseisen. In de mate 

dat door de netgebruiker voldaan is aan de hierboven gestelde eisen, levert de 

vervoersonderneming aan de afnamepunten aardgas dat voldoet aan de contractueel 

gestelde eisen. 

 

Uit de bewoordingen van artikel 7 van de gedragscode kan niet met zekerheid worden 

afgeleid of de verplichting van Fluxys inzake kwaliteit op een bepaald afnamepunt 

geconditioneerd wordt door het naleven van de contractueel gestelde kwaliteitseisen op de 

ingangspunten enkel en alleen in hoofde van de bevrachter(s) die dat afnamepunt 

belever(t)(en) dan wel in hoofde van alle bevrachters. Op grond van de vaagheid van de 

bewoordingen kan men de ruimere tweede interpretatie verdedigen. Wel duidelijk is dat de 

verplichting vervat voor Fluxys in artikel 7 van de gedragscode een resultaatsverbintenis 

uitmaakt (“levert”). 

 

Artikel 7 van de gedragscode heeft weliswaar uitsluitend betrekking op kwaliteit, niet op druk. 

Wat druk betreft blijkt in de gedragscode enkel het voornoemde artikel 84 relevant te zijn dat 

bepaalt dat het aansluitingscontract de voorschriften betreffende de voorwaarden inzake 

leveringsdruk en gaskwaliteit bevat. 

 

119. Fluxys volgt in haar voorstel wat betreft kwaliteit de meest ruime interpretatie van 

artikel 7 van de gedragscode, in die zin dat zij haar verplichting inzake kwaliteit afhankelijk 

stelt van wat alle bevrachters aan de ingangspunten doen en zodoende de facto de meest 

slechte kwaliteit op het ingangspunt determinerend wordt voor haar verplichting ten aanzien 

van de eindafnemer. Fluxys laat daarbij met de term “s’assurera” twijfel bestaan over de aard 

van de verbintenis van Fluxys (resultaats- vs. inspanningsverbintenis). 

 

De door Fluxys voorgestelde bepaling is, voor wat de gaskwaliteit betreft, niet strijdig met 

artikel 7 van de gedragscode, met dien verstande dat de bewoordingen moeten worden 

aangepast om duidelijk aan te geven dat het een resultaatsverbintenis in hoofde van Fluxys 

betreft (bvb. “fournit” ipv “s’assurera”).  

 

120. Fluxys stelt dezelfde regeling voor wat betreft de gasdruk.  
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De CREG is van mening dat de in artikel 7 van de gedragscode vervatte regeling voor 

kwaliteit ongelukkig is. De CREG is van oordeel dat Fluxys de verantwoordelijkheid heeft en 

moet hebben om de correcte naleving door de bevrachters van de op hen rustende 

verplichtingen te bewerkstelligen en de regeling vervat in artikel 7 van de gedragscode de 

eindafnemer al te veel in de kou laat staan. Het is immers voor de eindafnemer onmogelijk 

om te bewijzen door welke bevrachter hij schade lijdt en tot wie hij zich moet richten om 

vergoed te worden. Fluxys daarentegen kan zich op basis van het vervoerscontract tot de 

bevrachter richten.  

 

De CREG is van mening dat, wanneer de eindafnemer niet de door hem in het 

aansluitingscontract gecontracteerde gasdruk en –kwaliteit ontvangt, Fluxys de eindafnemer 

moet vergoeden binnen de voorwaarden van het aansluitingscontract (zonder dat een fout in 

hoofde van Fluxys moet worden bewezen). In het (voorlopige) ontwerp van nieuwe 

gedragscode voorziet de CREG nog dat de beheerder van het aardgasvervoersnet ten 

aanzien van de aangesloten eindafnemer garandeert dat de druk en kwaliteit van het 

aardgas op het aansluitingspunt voldoet aan de in het aansluitingscontract vermelde eisen 

inzake druk en kwaliteit voor zover de gebruiker(s) die het betrokken aansluitingspunt 

belever(t)en voldoen aan de in het vervoerscontract gestelde kwaliteits- en drukeisen op de 

ingangspunten. In haar voorstel van nieuwe gedragscode plant de CREG evenwel een stap 

verder te gaan door deze verplichting van Fluxys ten aanzien van de eindafnemer niet langer 

afhankelijk te maken van wat de bevrachter doet aan het ingangspunt. Het betreft hier een 

verplichting van dezelfde essentiële aard als de aansluitingsverplichting. Net als de 

aansluiting zijn de kwaliteit van het gas en het garanderen van een bepaalde gasdruk 

bepalend voor de aansluiting en de toegang tot het net. Het spreekt evenwel voor zich dat 

wanneer Fluxys met toepassing van de gedragscode en/of het aansluitingscontract 

gerechtigd is de eindafnemer te reduceren/onderbreken er geen aansprakelijkheid in hoofde 

van Fluxys (wegens afwezigheid van enige druk of kwaliteit) kan bestaan. 

 

Wat de gasdruk betreft geldt artikel 7 van de gedragscode niet en komt het onredelijk voor, 

rekening houdend met het voorgaande en gelet op het feit dat regelmatiger problemen met 

druk dan met kwaliteit te verwachten zijn, de eindafnemer slechts te vergoeden indien elke 

bevrachter binnen zijn contractuele verplichtingen is gebleven. Dit is een bepaling die op 

hevige kritiek van eindafnemers kon rekenen en maakt een voorwaarde uit die zij geenszins 

zouden aanvaarden indien er mededinging zou zijn. De CREG is bijgevolg van mening dat 

Fluxys de eindafnemer minstens de gasdruk dient te leveren op het aansluitingspunt zoals 

overeengekomen in bijlage bij het contract, ongeacht de druk die door de bevrachters op de 

ingangspunten wordt geleverd, met dien verstande dat geen aansprakelijkheid wegens 



69/124 
NIET-VERTROUWELIJKE VERSIE 

geen/onvoldoende druk in hoofde van Fluxys kan bestaan indien zij met toepassing van de 

gedragscode/het aansluitingscontract gerechtigd is de ingangshoofdafsluiter te sluiten of de 

gastoevoer te reduceren. De bepalingen voor reductie/onderbreking zijn vastgelegd in de 

gedragscode en worden in het (voorlopige) ontwerp van gedragscode hernomen en verder 

verduidelijkt en aangevuld waar nodig (zie artikelen 84, 85, 86, 173 en 174). 

 

121. De CREG vraagt derhalve dat de eerste zin van het ontworpen artikel 3.3.3 wordt 

aangepast om deze in conformiteit te brengen met: 

- artikel 7 van de gedragscode door de voorziene verplichting inzake 

kwaliteit als een duidelijke resultaatsverbintenis te formuleren (vb. 

“fournit” ipv “s’assurera”); 

- artikel 5 van de gedragscode, het mededingingsrecht en het 

algemeen belang, door in het aansluitingscontract een 

resultaatsverbintenis in hoofde van Fluxys te voorzien die erin 

bestaat de eindafnemer een gasdruk op het aansluitingspunt te 

leveren die minstens die zal zijn zoals overeengekomen in het 

aansluitingscontract ongeacht wat er geleverd wordt op de 

ingangspunten, doch onverminderd de gevallen waarin Fluxys 

gerechtigd is de ingangshoofdafsluiter met toepassing van de 

gedragscode en/of het aansluitingscontract te sluiten. 

 

 
Wat de tweede zin betreft. 

 

122. Het argument van een aantal eindafnemers dat de verplichtingen van de beheerder 

verder reiken dan dat, nl. dat hij onder meer ook instaat voor een niet onderbroken 

permanente levering tegen een bepaald debiet hangt onlosmakelijk samen met de druk. 

Indien de eindafnemer voldoende druk heeft, zal hij voldoende aardgas uit het net kunnen 

halen. Het maximaal debiet wordt bij voldoende druk bepaald door het concept en de 

technische eigenschappen van het aardgasontvangststation. Als de eindafnemer meer wil 

dan het maximaal debiet zal hij moeten investeren.  

 

De tweede zin komt weliswaar onredelijk voor in die zin dat de bewoordingen ervan opnieuw 

aanleiding geven tot discussies en onduidelijkheid. Fluxys heeft de verplichtingen op grond 

van de gasregelgeving en het aansluitingscontract. Daaruit blijkt meer dan voldoende welke 

de draagwijdte van de verplichtingen van Fluxys is. Om interpretatieproblemen te 

voorkomen, vraagt de CREG om de tweede zin te schrappen. 
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4. AANSPRAKELIJKHEID 
 

4.1.  Aansprakelijkheid van de partijen 
 

 Ontworpen bepaling 

 

“Clause 4 s’applique à tous les cas où la responsabilité d’une Partie est mise en cause 
dans le cadre du présent Contrat, sur la base de quelque fondement que ce soit 
(contractuel, extra-contractuel ou autre). Ces dispositions s’appliquent à tous les droits, 
réclamations ou indemnisations à laquelle une Partie et/ou ses Sociétés liées peuvent 
avoir droit quel qu’en soient les circonstances. » 

 

 

 Beoordeling CREG 

 

123. Artikel 4.1 heeft betrekking op iedere vorm van aansprakelijkheid (zie de termen « sur 

la base de quelque fondement que ce soit », “ou autre” en « quel(les) qu’en soient les 

circonstances »). 

 

124. Gezien de algemeenheid van de in artikel 4.1 gebruikte termen, kan men er op het 

eerste gezicht van uitgaan dat hier ook de gevallen van buitencontractuele (of contractuele) 

aansprakelijkheid ten gevolge van andermans daden, ten gevolge van zaken, … worden 

bedoeld… Fluxys zou, op basis van deze termen, ook een beperking van de 

burgerrechtelijke gevolgen, ten overstaan van de andere contractspartij, van zijn 

strafrechtelijke aansprakelijkheid kunnen inroepen. 

 
125. Niettegenstaande Fluxys een aantal aanpassingen aan dit artikel doorvoerde ten 

opzichte van de versie van 3 oktober 2007, blijft dit artikel op bezwaren stuiten omwille van 

de volgende redenen.   

 
1) Door de termen « ou autre » tussen haakjes in het ontworpen artikel 4.1 lijkt ook de 

strafrechtelijke aansprakelijkheid van partijen te worden uitgesloten, hetgeen in elk geval niet 

aanvaardbaar is aangezien de strafrechtelijke aansprakelijkheid van openbare orde is.  

 

Het hoeft geen betoog dat hoogstens de civielrechtelijke gevolgen van een strafrechtelijke 

aansprakelijkheid kunnen worden bedoeld (onverminderd hetgeen hierna uiteengezet wordt 

onder 2)). 
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2)  

 
 De zinsnede “toutes les circonstances dans lesquelles les parties sont responsables 

(…) sont répertoriées de manière exhaustive”, dewelke neerkwam op een algehele 

exoneratie van aansprakelijkheid voor elke omstandigheid die niet in het contract 

wordt vermeld, werd weggelaten uit de versie van het aansluitingscontract van 3 

oktober 2007. Het ontworpen artikel 4.1 blijft evenwel, niettegenstaande in de eerste 

zin de woorden “dans le cadre du présent contrat” worden toegevoegd, op kritiek 

vanwege de eindafnemers stuiten. Een aantal eindafnemers merken op dat het 

ontworpen artikel 4.1 door middel van de woorden “(contractuel, extra-contractuel ou 

autre)” en “(…)s’appliquent à tous les droits, réclamations ou indemnisations à 

laquelle une Partie et/ou ses Sociétés liées peuvent avoir droit quel qu’en soient les 

circonstances” nog steeds de indruk wekt dat de aansprakelijkheid die in het voorstel 

van aansluitingsovereenkomst wordt geregeld verder gaat dan waarvoor partijen in 

het kader van de uitvoering van de aansluitingsovereenkomst redelijkerwijze 

aansprakelijk zouden kunnen worden gesteld, hetgeen niet de bedoeling kan zijn.  

 

Als alternatief voor artikel 4.1 wordt door eindafnemers het volgende gesuggereerd: 

“Artikel 4 is van toepassing op alle gevallen waarin de aansprakelijkheid van een 

Partij in het gedrang wordt gebracht in het kader van de uitvoering van deze 

Overeenkomst.”  

 

 In dit verband wenst de CREG het volgende op te merken. 

 

- In geval van samenloop van contractuele en buitencontractuele 

aansprakelijkheid tussen partijen (er is een contractuele fout én een onrechtmatige 

daad15), ziet de CREG a priori geen bezwaar om de buitencontractuele en 

contractuele aansprakelijkheid op dezelfde manier te regelen. Rekening houdend met 

de cassatierechtspraak en rechtsleer waarnaar in voetnoot wordt gerefereerd is een 

samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid vooreerst reeds 

zeer uitzonderlijk16, tenzij dan wanneer een contractuele wanprestatie desgevallend 

                                                 
15 Om van samenloop te spreken moet er een contractuele wanprestatie zijn én een onrechtmatige 
daad. Het feit dat er een overeenkomst bestaat tussen partijen is niet voldoende om extracontractuele 
aansprakelijkheid uit te sluiten. Zie in die zin: BOCKEN, H., ‘Samenloop contractuele en 
buitencontractuele aansprakelijkheid: verfijners, verdwijners en het arrest van het Hof van Cassatie 
van 29 september 2006, NjW, nr. 169, 24 oktober 2007, p. 725-726. 
16 Sedert de cassatiearresten van 4 juni 1971 en 7 december 1973 is duidelijk geworden dat tussen 
contractpartijen slechts uitzonderlijk plaats is voor toepassing van de buitencontractuele 
aansprakelijkheidsregelen. Dit is nl. slechts dan het geval, wanneer de fout die door een contractpartij 
bij de tenuitvoerlegging van de overeenkomst werd gepleegd, “een tekortkoming uitmaakt, niet aan 
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een misdrijf uitmaakt17. De CREG is van mening dat bovendien naar rechtszekerheid 

moet worden gestreefd in de rechtsverhoudingen. Dit is volgens de CREG niet het 

geval indien partijen nog steeds verontrust kunnen worden door buitencontractuele 

vorderingen bovenop de contractuele vorderingen met betrekking tot dezelfde 

schadeverwekkende gebeurtenis. Indien men integendeel aanvaardt de contractuele 

en buitencontractuele aansprakelijkheid tussen partijen in geval van samenloop op 

eenzelfde wijze in het aansluitingscontract te regelen, valt redelijkerwijze te 

verwachten dat meer rechtszekerheid wordt teweeg gebracht in de rechtsverhouding 

tussen Fluxys en de eindafnemer en zal hopelijk het aantal gerechtelijke procedures 

tussen partijen beperkt blijven.  De CREG is van mening dat zulks het algemeen 

belang (kan) dien(t)(en).  

 

Zowel de eerste zin van het ontworpen artikel 4.1 als het door een aantal 

eindafnemers geformuleerde alternatief gaan volgens de CREG in dezelfde zin. De 

woorden “in het kader van de uitvoering van het aansluitingscontract” in de 

alternatieve bepaling gesuggereerd door een aantal eindafnemers sluiten immers 

volgens de CREG een buitencontractuele aansprakelijkheid (althans in samenloop) 

tussen partijen niet uit. Naar analogie met de goedgekeurde belangrijkste 

                                                                                                                                                         
haar contractuele verbintenis, maar aan de algemene zorgvuldigheidsplicht van eenieder, en indien 
deze fout andere dan aan de slechte uitvoering van het contract te wijten schade heeft veroorzaakt. 
Daarmee is buitencontractuele aansprakelijkheid tussen contractanten vrijwel volledig verdwenen: 
alleen zo de aangeklaagde handeling niet als een contractuele wanprestatie kan worden 
gekwalificeerd (ofschoon zij door een contractpartij in verband met de uitvoering van de overeenkomst 
werd gepleegd) maar een inbreuk uitmaakt op de algemene zorgvuldigheidsplicht, kan ze nog 
ontstaan.” (VAN GERVEN, W. en COVEMAEKER, S., o.c., p. 202 - eigen onderlijning) 

In haar arrest van 29 september 2006 heeft het hof van cassatie de voorwaarden voor de 
samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid (lichtjes) aangepast, althans wat 
het foutvereiste betreft. De wijziging die dit arrest aan de voorwaarden van de samenloop aanbrengt 
op het stuk van het foutvereiste, bestaat hierin dat nu als voorwaarde gesteld wordt dat de aan de 
contractant ten laste gelegde fout “een tekortkoming uitmaakt niet alleen aan de contractuele 
verbintenis maar ook aan de algemene zorgvuldigheidsplicht die op hem rust. Het hof van cassatie lijkt 
evenwel trouw te blijven aan de vereiste van de schade, nl. dat de schade geheel vreemd moet zijn 
aan de uitvoering van het contract.  
 

Volgens VAN OEVELEN leidt het arrest, indien het daadwerkelijk zo is dat aan de vereiste van 
de schade wordt trouw gebleven, waarschijnlijk niet of nauwelijks tot een versoepeling van de 
samenloopvoorwaarden, omdat de benadeelde nog altijd het moeilijke bewijs zal moeten leveren dat 
de fout, ook al gaat het om een tekortkoming aan de algemene zorgvuldigheidsverplichting, een 
andere schade heeft veroorzaakt dan die welke te wijten is aan de slechte uitvoering van de 
overeenkomst.(VAN OEVELEN, A., “De samenloop van contractuele en buitencontractuele 
aansprakelijkheid: een koerswijziging in de rechtspraak van het Hof van Cassatie, R.W., 2006-2007, 
1720-21; zie in dezelfde zin BOCKEN H., o.c., p. 730. 
17 Cass., 7 oktober 1980, Arr.Cass., 1980-81, 130; zie ook: BOCKEN, H., o.c., p. 725. De hypothese 
dat een contractuele wanprestatie tevens een misdrijf uitmaakt lijkt in de context van het 
aansluitingscontract niet uitgesloten, aangezien het aansluitingscontract in belangrijke mate de 
contractualisering van wettelijke verplichtingen voortvloeiend uit de gaswet en/of de gedragscode 
inhoudt, dewelke strafrechtelijk gesanctioneerd worden. 
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voorwaarden voor overbrenging18 (volgens de notie ervan in artikel 10 van de 

gedragscode), kan deze bepaling aan duidelijkheid winnen door expliciet melding te 

maken van “in geval van contractuele aansprakelijkheid en/of in geval van samenloop 

van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid”. 

 

- Anderzijds is de CREG van mening dat een buitencontractuele 

aansprakelijkheid die geenszins voortvloeit uit of verband houdt met het 

aansluitingscontract niet onder de aansprakelijkheidsregeling van het 

aansluitingscontract behoort te vallen. Niets belet immers dat een buitencontractuele 

aansprakelijkheid tussen partijen ontstaat, zonder dat sprake is van een contractuele 

wanprestatie in het kader van het aansluitingscontract. De woorden “quel(les) qu’en 

soient les circonstances” in de tweede zin van het ontworpen artikel 4.1 lijken te 

impliceren dat, in tegenstelling tot de eerste zin, de aansprakelijkheidsregeling van 

artikel 4 van toepassing is op elke aansprakelijkheid die partijen ten aanzien van 

elkaar oplopen, ook al kadert die niet in het minst in het aansluitingscontract.  

 

Op die manier zou inderdaad, zoals een aantal eindafnemers terecht opmerken, een 

onverantwoord onderscheid worden gemaakt tussen de eindafnemer en een derde 

(cfr. verbod op discriminatie). Uit de opmerkingen van de eindafnemers blijkt 

bovendien dat dit in elk geval een voorwaarde is die zij niet zouden aanvaarden 

indien Fluxys zich niet in een monopoliepositie zou bevinden.  

 

Rekening houdend met het voorgaande is de tweede zin van het ontworpen artikel 

4.1 volgens de CREG onaanvaardbaar, zelfs al blijkt mogelijks uit de eerste zin van 

het ontworpen artikel 4.1 (“in het kader van het aansluitingscontract”, het ontworpen 

artikel 4.2 (“in het kader van het aansluitingscontract”) en uit de gesprekken met 

Fluxys dat het niet de bedoeling is geweest de aansprakelijkheidsregeling uit te 

breiden tot aansprakelijkheden die niet voortvloeien uit de uitvoering van het 

aansluitingscontract. Het hoeft geen betoog dat het aansluitingscontract in elk geval 

eenduidig dient te zijn opgesteld en dubbelzinnigheden moet vermijden.  

 

De tweede zin van het ontworpen artikel 4.1 dient derhalve te worden weggelaten. 

 

                                                 
18 Beslissing (B)041220-CDC-244/3 over ‘de vraag tot goedkeuring van de belangrijkste voorwaarden 
voor de toegang tot het vervoersnet van de N.V. Fluxys’: zie belangrijkste voorwaarden in bijlage, 
artikel 120. 
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 De CREG wenst in dit verband nog te wijzen op de vergelijkbare situatie in Frankrijk 

en Nederland.  

  

In Frankrijk bevatten de algemene voorwaarden van het aansluitingscontract 

aangeboden door GRT-gaz, beschikbaar op de webstek www.grtgaz.com, een 

bepaling die de aansprakelijkheid van partijen beperkt ten gevolge van een 

gebrekkige uitvoering van de verplichtingen vervat in het aansluitingscontract (voor 

wat betreft de aansprakelijkheid van de exploitant ten aanzien van de eindafnemer 

geldt de aansprakelijkheidsregeling weliswaar ook voor wat betreft een gebrekkige 

uitvoering van de verplichtingen vervat in het bevoorradingscontract) :  

 

 
ART.14 RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES 
 
14•1 (…) 
 
14•2 Responsabilité entre les Parties 
14.2.1 Responsabilité du Client à l’égard de l’Exploitant 
La responsabilité du Client est engagée à l’égard de l’Exploitant et / ou des assureurs de ce 
dernier à raison des dommages matériels ou immatériels directs subis par ce dernier du fait 
d’un manquement prouvé du Client à ses obligations au titre du Contrat de 
Raccordement. 
 
14.2.2 Responsabilité de l’Exploitant à l’égard du Client 
La responsabilité de l’Exploitant est engagée à l’égard du Client et / ou des assureurs de ce 
dernier à raison des dommages matériels ou immatériels directs subis par ce dernier du fait 
d’un manquement prouvé de l’Exploitant à ses obligations au titre du Contrat de 
Raccordement ou au titre d’un Contrat d’Acheminement. 
 

 

Ook in Nederland wordt de draagwijdte van de aansprakelijkheidsregeling voorzien in 

de algemene voorwaarden SVO (systeemverbindingsovereenkomst) Aangeslotene 

aangeboden door Gas Transport Services B.V. beperkt tot schade voortvloeiend uit of 

verband houdend met de SVO: 

 
Artikel 14 - Aansprakelijkheid 
..1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld en onverminderd het bepaalde in lid 2 van 
dit artikel zijn Partijen jegens elkaar niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van schade, 
voortvloeiend uit of verband houdend met de SVO. 
 

 

3) Het is verder volgens de CREG niet mogelijk in het aansluitingscontract de 

aansprakelijkheid van partijen ten aanzien van de verbonden ondernemingen van partijen te 

beperken.  
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Het creëren van een verplichting in hoofde van een derde is in België niet toegelaten: twee 

personen kunnen op basis van alleen een wilsovereenstemming en zonder de minste 

tussenkomst van een derde partij geen verplichtingen aangaan in hoofde van deze derde 

(artikel 1165 Burgerlijk Wetboek). 

 

Zo kunnen Fluxys en zijn medecontractant ook geen rechtsgeldige verplichtingen creëren in 

hoofde van verbonden ondernemingen en/of de rechten van verbonden ondernemingen 

beperken zoals het voorstel van contract van Fluxys suggereert (zie artikel 1, 46° en de 

artikelen 4.1 en 4.2 van het voorstel van contract), tenzij zij hiertoe uitdrukkelijk een mandaat 

hebben bekomen en in het geval dat deze ondernemingen hebben ingestemd met het 

contract. 

 

Onder voorbehoud van een uitdrukkelijk mandaat van de verbonden ondernemingen of hun 

akkoord met het voorstel van contract, is het dus niet mogelijk om hen rechtsgeldig 

exoneratie- of aansprakelijkheidsbeperkende bedingen tegen te werpen: zij hebben immers 

niet de hoedanigheid van contracterende partij. 

 

Hieronder zullen wij echter zien dat deze clausules, wanneer zij geen verplichtingen 

inhouden in hoofde van derden, niet geheel zonder gevolgen zijn tussen de partijen (cfr. 

ontworpen artikel 4.3). 

 

126. Rekening houdend met het voorgaande, moet worden besloten dat het ontworpen 

artikel 4.1 strijdig is met: 

o het in artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek besloten beginsel van de 

relatieve werking van de overeenkomsten aangezien derden (m.a.w. de 

verbonden ondernemingen) niet verplicht kunnen worden uit een 

overeenkomst voortvloeiende verbintenissen na te komen,  

o het verbod op discriminatie en het mededingingsrecht in zoverre de 

tweede zin van het ontworpen artikel 4.1 betrekking kan hebben op de 

buitencontractuele aansprakelijkheid van partijen niet verband houdend 

met het aansluitingscontract (ttz “buiten samenloop”): er wordt een 

onverantwoord onderscheid ingevoerd tussen de eindafnemer en een 

derde en een voorwaarde gesteld die niet door de eindafnemers aanvaard 

zou worden in geval van normale mededingingsvoorwaarden. 

De CREG verzoekt Fluxys bijgevolg het ontworpen artikel 4.1 aan te passen om aan 

voornoemde bezwaren tegemoet te komen, daarbij rekening houdend met de opmerkingen 

van de CREG vervat in §§124-125. 



76/124 
NIET-VERTROUWELIJKE VERSIE 

 

 

4.2.  Aansprakelijkheidsbeperking 
 

 Ontworpen bepaling 

 

“4.2.1. Sans préjudice de la Clause 4.1 et sauf en cas de dol ou de faute 
intentionnelle, la responsabilité d’une Partie vis-à-vis de l’autre et/ou de ses Sociétés 
liées est limitée aux Dommages Matériels et Directs subis par une Partie et/ou ses 
Sociétés liées résultant de la faute de l’autre Partie dans le cadre de l’exécution du 
présent Contrat. Tous autres dommages, et notamment les dommages indirects ou 
les dommages immatériels, en ce compris la perte d’usage, de revenus, de profits, 
d’intérêt ou de production, sont expressément exclus, sauf en cas de dol ou de faute 
intentionnelle. 

 
4.2.2. Sauf en cas d’application de la Clause 4.5, ou en cas de dol ou de faute 
intentionnelle, la responsabilité globale du Client final à l’égard du Transporteur est 
limitée, par cas et par année civile, à un montant équivalent à la moitié du chiffre 
d’affaires annuel généré par la souscription de capacité de sortie (à l’exclusion des 
Services de flexibilité) au Point de prélèvement du Client final. 

 
Dans tous les cas, par année civile, le montant prévu au paragraphe précédent ne  
dépassera jamais un montant global de un million (1.000.000) EUR. 

 
4.2.3. Sauf en cas de dol ou de faute intentionnelle, la responsabilité globale du 
Transporteur à l’égard du Client final et/ou ses Sociétés liées est limitée, par sinistre, 
à un montant de cinq cent mille (500.000) EUR, étant entendu que pour l’ensemble 
de tous les contrats de raccordement conclus par le Transporteur l’indemnisation 
maximale due par ce dernier (dans le cadre d’un sinistre global) ne dépassera jamais 
un montant global de deux million cinq cent mille (2.500.000) EUR. Si le montant total 
des dommages excède ce montant de 2.500.000EUR, l’indemnisation maximale due 
par le Transporteur sera répartie au prorata des dommages subis par les clients 
finals. » 
 

 

 Beoordeling CREG 

 

I. Inleiding 
 

127. Aangenomen wordt dat exoneratie- en/of aansprakelijkheidsbeperkende bedingen, in 

beginsel, rechtsgeldig zijn, niet enkel wanneer zij de contractuele, maar ook wanneer zij de 

buitencontractuele aansprakelijkheid uitsluiten of beperken.  

 

In de praktijk lijkt het ook een normale zaak dat partijen hun wederzijdse aansprakelijkheid 

beperken. De beperking van de schadevergoedingsplicht moet volgens de CREG 

beantwoorden aan een economisch criterium. Een beperking van de aansprakelijkheid is 
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aanvaardbaar, en zelfs aangewezen wanneer hierdoor de globale last (verzekeringspremies, 

risicomanagement, enz. gecumuleerd voor alle partijen) beperkt wordt.  

 

128. Er bestaan niettemin vanuit juridisch oogpunt een aantal uitzonderingen op de 

principiële rechtsgeldigheid van het opnemen van exoneratie en/of 

aansprakelijkheidsbeperkende bedingen in een overeenkomst. Verboden zijn:  

1. Exoneratie- en/of aansprakelijkheidsbeperkende bedingen die leiden tot bevrijding 

voor eigen bedrieglijke19 (en opzettelijke20) fout;  

2. Exoneratie- en/of aansprakelijkheidsbeperkende bedingen (geheel of gedeeltelijk) die 

in strijd zijn met een bijzondere wettelijke bepaling van dwingend recht of van 

openbare orde of t.a.v. gebiedende en/of verbiedende rechtsregels21, en  

3. Exoneratie- en/of aansprakelijkheidsbeperkende bedingen die de overeenkomst 

“uithollen” (die elke betekenis aan de verbintenissen ontnemen). 

Wanneer zulks zich voordoet, moet –in de regel- tot de nietigheid (vernietigbaarheid) van het 

beding worden besloten.22 

 

129. Bij dit alles moet bovendien rekening worden gehouden met de bijzondere 

omstandigheid dat de verplichtingen van partijen, in het bijzonder van Fluxys, in belangrijke 

mate de contractualisering inhouden van wettelijke verplichtingen die volgens de CREG van 

openbare orde zijn. 

 

130. Verder wenst de CREG in herinnering te brengen dat zij niet alleen dient na te gaan 

of de ontworpen aansprakelijkheidsregeling regelmatig is maar ook of zij het algemeen 

belang dient. 

 

131. Hierna blijft de CREG achtereenvolgens stilstaan bij de problematiek inzake de 

aansprakelijkheid voor bedrog (en opzet), voor grove fout, de problematiek inzake de 

uitbreiding van de aansprakelijkheidsregeling tot de verbonden ondernemingen van partijen 

(II) en inzake de beperking van de aansprakelijkheid tot directe en materiële schade en tot 

een bepaald bedrag (III). Daarna gaat de CREG achtereenvolgens na of de voorgestelde 

aansprakelijkheidsregeling de essentiële verbintenissen van het aansluitingscontract al dan 

                                                 
19 Zie CORNELIS, L., o.c., p. 596 ev. 
20 Zie o.m. VAN GERVEN, W. en COVEMAEKER, S., o.c., p. 113-114. 
21 CORNELIS, L., o.c., p. 595, nr. 473: “Van gebiedende en/of verbiedende rechtsregels, d.i. 
rechtsregels van openbare orde, m.b.t. de goede zeden en van imperatief/dwingend recht (…), 
kunnen rechtssubjecten niet rechtsgeldig afwijken, dus ook niet via exoneratie en/of 
aansprakelijkheidsbeperkingen, waardoor immers de praktische draagwijdte (de rechtsgevolgen) van 
de gebiedende/verbiedende rechtsregels wordt geneutraliseerd of beperkt.” 
22 CORNELIS, L., o.c., p. 595, nr. 473. 
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niet uitholt (IV) en conform is met het algemeen belang (V). Tot slot blijft de CREG even 

stilstaan bij wat wenselijk is om te komen tot een  aansprakelijkheidsregeling tussen partijen 

die én de wet én het algemeen belang respecteert (VI). 

 

 

II. Opzet en bedrog, grove fout, verbonden ondernemingen 

 

132. Nul ne peut s’exonérer de son dol. Daar waar de vorige versie van artikel 4 van het 

standaard aansluitingscontract nog een verboden exoneratie voor bedrog (en opzet) inhield, 

werd dit in het ontworpen artikel 4 rechtgezet. De aansprakelijkheidsregeling van artikel 4.2 

geldt behoudens bedrog en opzet (behoudens in het ontworpen artikel 4.2.2, waar 

hieromtrent enige twijfel kan rijzen, cfr. §134).  

Gelet op de algemeenheid van de bewoordingen bevat het ontworpen artikel 4.2 volgens de 

CREG geen bevrijding van aansprakelijkheid voor bedrieglijke en opzettelijke fouten in 

hoofde van aangestelden en/of uitvoeringsagenten.  

 

133. Bovendien is niet langer sprake van de beperking van aansprakelijkheid voor grove 

fout. Er wordt met andere woorden niet langer een onderscheid gemaakt met de lichte fout, 

waarvoor in de vorige versie van het aansluitingscontract een algehele exoneratie gold. 

 

134. Deze zaken zijn ontegensprekelijk een verbetering. De beperking van 

aansprakelijkheid voortvloeiende uit bedrog (en opzet) was eenvoudigweg naar Belgisch 

recht niet rechtsgeldig. Er stelt zich evenwel nog een probleem in het ontworpen artikel 4.2.2. 

De CREG heeft uit de gevoerde gesprekken begrepen dat het de bedoeling is de woorden 

“sauf en cas d’application de la Clause 4.2, ou en cas de dol ou de faute intentionnelle” zo te 

lezen dat de term ‘sauf’ ook betrekking heeft op de woorden “en cas de dol ou de faute 

intentionnelle”, maar zeker blijkt dit in geen geval uit de tekst. In elk geval vraagt de CREG 

om duidelijkheidshalve de term “sauf” aldaar te herhalen. 

 

Voor wat de beperking van de aansprakelijkheid betreft in het geval van grove fout, kan men 

zich afvragen of deze clausule wel verenigbaar is met het algemeen belang. De voorgestelde 

bedingen gaan immers uit van het idee dat een fout moet worden bewezen om de 

aansprakelijkheid van de netbeheerder te kunnen inroepen. Nu mag worden aangenomen 

dat dit uitgangspunt al afwijkt van het mechanisme van de burgerlijke aansprakelijkheid, 

aansprakelijkheid die kan worden ingeroepen indien een (contractuele of wettelijke) 

verplichting niet wordt nagekomen. 
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Wanneer wordt vastgesteld dat een bepaalde verplichting niet wordt nagekomen, is het niet 

aan het slachtoffer om het bewijs van de (lichte of grove) fout te leveren, maar wel aan de 

persoon die de verplichting heeft miskend om te bewijzen dat de niet-naleving hem niet te 

verwijten valt. 

Door te eisen dat het slachtoffer een grove fout bewijst, wijzigt de netbeheerder, impliciet 

maar zeker, het stelsel van de aansprakelijkheid in geval van niet-naleving van een wettelijke 

verplichting, en ontkracht hij ook de preventieve werking die inherent is aan dit stelsel. Deze 

benadering is strijdig met het algemeen belang. 

 

135. Wat  de verbonden ondernemingen betreft verwijst de CREG naar hetgeen zij 

uiteengezet heeft onder §125, 3), van deze beslissing, hetgeen hier als integraal herhaald 

moet worden beschouwd. 

 

 

III. Beperking tot directe en materiële schade en plafonnering schadevergoeding 
 

III.1.  Directe en materiële schade 

 

136. Met toepassing van artikel 4.2.1 van het voorstel is de aansprakelijkheid van partijen 

ten aanzien van elkaar en/of hun verbonden ondernemingen behoudens in geval van bedrog 

en opzettelijke fout en onverminderd artikel 4.1 beperkt tot directe en materiële schade die 

het gevolg is van de fout van de andere partij in het kader van de uitvoering van het contract.  

 

Voor de definitie van het begrip “directe en materiële schade” verwijst de CREG naar 

hetgeen zij reeds uiteengezet heeft in §§74 en 75 van deze beslissing. Alle andere schade, 

waaronder indirecte of immateriële schade wordt in het ontworpen artikel 4.2.1 uitgesloten. 

Als indirecte of immateriële schade wordt onder meer aangemerkt: gebruiksderving, 

inkomstenverlies, winstverlies, productieverlies enz. 

 

Deze benadering dreigt feitelijk tekort te schieten. Inkomstenverlies of winstverlies is zeker 

geen immateriële schade, maar wel degelijk materiële schade. Hetzelfde geldt ook voor de 

directe aard van deze vorm van schade: de industriële gebruiker ondervindt (of kan 

ondervinden) rechtstreeks, in zijn vermogen, de gevolgen van een onderbreking van de 

aansluiting.  
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III.2. Plafonnering schadevergoeding 

 

137. Met toepassing van het ontworpen artikel 4.2.2 is de globale aansprakelijkheid van de 

eindafnemer ten aanzien van Fluxys bovendien beperkt, per geval en per kalenderjaar tot 

een bedrag dat overeenkomt met de helft van de jaaromzet die wordt geboekt door 

uitgangscapaciteit te onderschrijven (met uitsluiting van flexibiliteitsdiensten) op het 

afnamepunt van de eindafnemer.  

Bovendien wordt daaraan toegevoegd dat het voornoemde plafond per kalenderjaar het 

globaal bedrag van €1.000.000 niet kan overschrijden. 

Men moet reeds te maken hebben met een eindafnemer met een onderschreven 

afnamecapaciteit die hoger is dan 45.000 m³/uur opdat het plafond van €1.000.000 zou 

spelen; voor een gemiddeld verbruiker zal het plafond eerder op de helft komen te liggen. 

 

De aansprakelijkheid van Fluxys ten aanzien van de eindafnemer en/of haar verbonden 

ondernemingen met toepassing van het ontworpen artikel 4.2.3, is bovendien beperkt, per 

schadegeval tot een bedrag van €500.000 (zonder beperking per kalenderjaar), met dien 

verstande dat de maximale schadevergoeding die Fluxys verschuldigd is voor het geheel van 

door Fluxys afgesloten aansluitingscontracten, in het kader van een globaal schadegeval, 

het bedrag van €2.500.000 nooit zal overschrijden. Indien de totale schade het bedrag van 

€2.500.000 te boven gaat, wordt de maximale vergoeding verschuldigd door Fluxys verdeeld 

pro rata de schade geleden door de eindafnemers.  

 

 

IV.  Uitholling van essentiële verbintenissen 
 

138. De vraag rijst of de exoneratie- en/of aansprakelijkheidsbeperkende bedingen vervat 

in artikel 4.2 van het voorstel elke betekenis aan de overeenkomst ontnemen. Daarbij moet 

gekeken worden naar de hoofd- of essentiële verbintenissen van partijen.  

 

IV.1. Definitie essentiële verbintenissen 

 

139. Vooraleer dieper in te gaan op de eventuele aantasting van een essentiële 

verplichting van het contract, moet uiteraard eerst worden nagegaan welke precies de 

desbetreffende essentiële verplichting is. 

 

Het is in het kader van het aansluitingscontract (en met andere contracten die hij afsluit) dat 

de netbeheerder de taken uitvoert waarmee hij wettelijk is belast. Het is met name in functie 
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van de aansluitingen dat hij moet zorgen voor het technische beheer van de gasstromen op 

het vervoersnet en moet waken over de veiligheid, betrouwbaarheid en doeltreffendheid van 

het desbetreffende net (zie art. 15/1, §1, 1° en 2° en §3, 1°, van de gaswet). 

 

Hieruit volgt dat de beheerder van het vervoersnet, in het kader van een 

aansluitingscontract, in bepaalde mate, de verplichtingen contractualiseert die voortvloeien 

uit de wet en die, voor hem, in de eerste plaats wettelijke verplichtingen zijn, met die 

bijzonderheid dat zij van openbare orde zijn. Het contractualiseren van een dergelijke 

(wettelijke) verplichting doet evenwel niets af aan de aard ervan. Het betreft nog steeds een 

wettelijke veplichting, die – naast de eventueel door de wet zelf vastgelegde sancties - in 

geval van niet-naleving leidt tot contractuele sancties gelet op de conctractualisering. 

 

140. Volgens de CREG worden de verplichtingen die het akkoord van de contractspartijen 

hebben gedetermineerd, beschouwd als essentiële contractuele verplichtingen. Het gaat dus 

om een verplichting die door de medecontractant wordt aangegaan/zal aangegaan worden 

zonder dewelke een partij zich niet contractueel zou verbonden hebben.  

 

IV.2. Essentiële verbintenissen in hoofde van Fluxys en de eindafnemer 
 

Worden, volgens de CREG, in ieder geval als essentiële verplichtingen in hoofde van Fluxys 

in het kader van het voorstel van aansluitingscontract beschouwd: 

 

1) Het fysieke ter beschikking stellen van het net door Fluxys, tegen betaling en 

bankwaarborg op eerste verzoek voor nieuwe aansluitingen, met het oog op de aansluiting 

van de installaties van de medecontractant op het net van Fluxys is er één (zie artikel 3.3.1 

van het contract). De eindafnemer wenst fysiek op het net te worden aangesloten: indien de 

aansluiting er niet is, is ook levering niet mogelijk. De daadwerkelijke aansluiting door de 

beheerder is in hoofde van de eindafnemer dan ook de verplichting die hij aan de beheerder 

wenst op te leggen. Indien deze verplichting (in hoofde van de beheerder) niet bestaat, dan 

heeft het aansluitingscontract ook geen reden van bestaan meer. 

 

Deze verplichting kan, impliciet maar onmiskenbaar, worden afgeleid uit artikel 84 van de 

gedragscode: aangezien de beheerder van het aardgasvervoersnet een aansluitingscontract 

moet sluiten die de “voorschriften inzake de aansluiting van de betrokken afnemer of 

afnemers op het vervoersnet” omvat, houdt dit in dat er een aansluiting moet zijn. Dit valt 

bovendien onder artikel 3.1, i) van de bijlage van de gasverordening houdende de 

richtsnoeren en waarin het volgende wordt gesteld: “De transmissiesysteembeheerders 
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publiceren ten minste de volgende informatie over hun systemen en diensten: (…) i) de 

regels voor verbinding met het door de transmissiesysteembeheerder geëxploiteerde 

systeem”. 

 

De verplichting tot aansluiting is volgens de CREG van openbare orde: de CREG is immers 

van oordeel dat zij minstens rechtsgrond vindt in de gedragscode die niet alleen deel 

uitmaakt van het publiek recht, maar ook raakt aan de fundamentele principes die de 

economische orde van onze maatschappij uitmaken (zie voor de definitie van openbare orde: 

Cass. 9  november 1948, Pas., 1948, I, p. 699). 

 

2) Het voorstel van aansluitingscontract belast de beheerder van het 

aardgasvervoersnet bovendien met een onderhouds-, herstellings-, vervangings-, 

handhavings- en exploitatieverplichting als goede huisvader van de ingangshoofdafsluiter, 

van het aansluitingspunt en van de installaties van de vervoerder (artikel 3.3.2 van het 

voorstel van aansluitingscontract). 

 

De ingangshoofdafsluiter, het aansluitingspunt en de installaties van de vervoerder maken 

deel uit van het aardgasvervoersnet dat Fluxys op basis van artikel 15/1 van de gaswet moet 

exploiteren. 

 

Aangezien het beheer van deze vervoersinstallaties de werking en de efficiëntie van de 

aansluiting moet waarborgen, hangt deze verplichting op dit vlak samen met de verplichting 

tot aansluiting zelf aangezien hier hetzelfde essentiële karakter aan kan worden 

toegeschreven. 

 

Deze verplichting houdt de contractualisering in van de verplichting die voor de beheerder 

voortvloeit uit artikel 15/1 van de gaswet, met dien verstande dat zij in het ontworpen artikel 

3.3.2 slechts op een aantal vervoerinstallaties betrekking heeft. 

 

3) Het voorstel van aansluitingscontract stelt dat Fluxys ervoor moet zorgen dat de druk 

en de kwaliteit van het Aardgas op het aansluitingspunt voldoen aan de in het contract 

voorziene voorwaarden, maar dit "pour autant que le Transporteur reçoive aux points 

d’entrée du Réseau de transport de gaz naturel des débits de gaz naturel suffisants 

conformes aux spécifications pour le transport à ces points d’entrée. " (artikel 3.3.3. van het 

voorstel van aansluitingscontract). 
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Deze verplichting is gebaseerd, ten minste voor wat de kwaliteit betreft, op artikel 7 van de 

gedragscode: "De netgebruiker levert aan de ingangspunten aardgas dat voldoet aan de 

contractueel gestelde kwaliteitseisen. In de mate dat door de netgebruiker voldaan is aan de 

hierboven gestelde eisen, levert de vervoersonderneming aan de afnamepunten aardgas dat 

voldoet aan de contractueel gestelde kwaliteitseisen". 

 

De wetgever heeft de netbeheerder evenwel geen enkele norm opgelegd met betrekking tot 

het niveau van de kwaliteit. Hieruit volgt dat dit niveau van de kwaliteit op de ingangspunten 

moet gezocht worden in elk van de vervoerscontracten en dat het niveau van de  kwaliteit op 

de afnamepunten in elk van de aansluitingscontracten moet worden beschreven. 

 

De verplichting voor Fluxys om een bepaalde gasdruk te leveren vloeit voort uit artikel 84 van 

de gedragscode dat bepaalt dat het aansluitingscontract de voorschriften inzake gasdruk en 

gaskwaliteit bevat. Net als voor de gaskwaliteit bepaalt de levering van een bepaalde 

gasdruk bijgevolg de werking en doeltreffendheid van de aansluiting en de toegang tot het 

net. De toegang wordt immers problematisch wanneer de voorgeschreven druk niet wordt 

gehaald. 

 

De toegang en de aansluiting zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zodat hier dient te 

worden aangenomen dat de verplichting om een bepaalde druk en kwaliteit te leveren even 

essentieel van aard is als de verplichting tot aansluiting. 

 
 

Worden, volgens de CREG, in ieder geval als essentiële verplichtingen in hoofde van de 

eindafnemer in het kader van het voorstel van aansluitingscontract beschouwd: 

 

1) De medecontractant (of een derde aan wie de medecontractant dat zou hebben 

gevraagd) moet een vervoerscontract hebben afgesloten "pour ses besoins en Gaz Naturel 

au point de prélèvement" (met dien verstande dat het Afnamepunt hetzelfde is als het 

Aansluitingspunt, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen – Cf. Artikel 

1, 30° van het voorstel van aansluitingscontract). Deze verplichting is essentieel in de zin 

dat, wanneer deze verplichting niet wordt nagekomen, de medecontractant van Fluxys niet 

het recht heeft om aardgas af te nemen. 

 

2) Het voorstel van aansluitingscontract verplicht de medecontractant van Fluxys om het 

Aardgasontvangststation te onderhouden, te herstellen, te handhaven en te exploiteren als 

een goede huisvader (Cf. artikel 3.2.4 van het voorstel van aansluitingscontract). Deze 



84/124 
NIET-VERTROUWELIJKE VERSIE 

verplichting is essentieel aangezien de betrouwbaarheid van de installaties van de 

eindafnemer uiterst belangrijk is om de betrouwbaarheid van het vervoersnet te kunnen 

waarborgen. 

 

3) Uit hoofde van het aansluitingscontract lijkt de betaling van een prijs alleen te zijn 

voorzien voor “nieuwe aansluitingen”. De reden is wellicht dat het om een eenmalig tarief 

gaat waaraan voor bestaande aansluitingen reeds werd voldaan. Het hoeft geen betoog dat 

het betalen van het gereguleerd tarief voor aansluiting een essentiële verbintenis is in hoofde 

van de eindafnemer. 

 
 

IV.3. Beoordeling van de CREG inzake de uitholling van essentiële  

verbintenissen 

 

141. Rekening houdend met de ontworpen definitie van het begrip “directe en materiële 

schade” en het ontworpen artikel 4.2 waarbij op niet-limitatieve wijze onder de noemer 

“indirecte of immateriële schade” schadeposten van materiële en mogelijks directe aard 

wordt uitgesloten (cfr. §136), is op grond van het voorstel van standaard aansluitingscontract 

allerminst duidelijk welke schade nog wel wordt vergoed en kan men zelfs de vraag stellen of 

er hoedanook nog enige schade wordt vergoed. Er weze opgemerkt dat uit de verstrekte 

informatie is gebleken dat de schade aan installaties kan oplopen tot meer dan 18M€ en tot 

meer dan 58M€ aan bedrijfsverliezen. Uit de gesprekken met Fluxys is gebleken dat zij met 

de voorgestelde regeling schade aan het aardgasontvangststation van de eindafnemer 

beoogt te vergoeden. De CREG is van mening dat zulks allerminst duidelijk uit het voorstel 

van aansluitingscontract blijkt en de niet limitatieve opsomming van uitgesloten materiële en 

mogelijks directe schade in het ontworpen artikel 4.2.1 toelaat het begrip “directe en 

materiële schade” in het ontworpen artikel 1, 17°, uit te hollen.23 

 

                                                 
23 Zélfs indien het ontworpen artikel 4.2 zou toelaten te besluiten dat schade aan het 
aardgasontvangststation/het vervoersnet wordt vergoed, neutraliseren de voorgestelde 
aansprakelijkheidsbeperkingen in heel sterke mate de essentiële verbintenissen aan de zijde van 
partijen. Deze verplichtingen hebben, in werkelijkheid, in hoofde van Fluxys, betrekking op de 
daadwerkelijke en ononderbroken aansluiting, wat het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de 
aansluitingsinstallaties en de levering van een bepaalde gaskwaliteit en gasdruk inhoudt. Het niet 
nakomen van deze verplichtingen veroorzaakt in de eerste plaats veeleer economische schade. Geen 
gas of gebrekkig gas leidt in de eerste plaats tot geen of verminderde productie, verlies van 
inkomsten, enz. Dat daardoor schade aan de installaties optreedt is niet onmogelijk, maar geenszins 
vanzelfsprekend het geval. 
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De essentiële verplichtingen van partijen worden bijgevolg door de voorgestelde 

aansprakelijkheidsregeling vervat in het ontworpen artikel 4.2 geneutraliseerd, in die zin dat 

partijen (quasi) ongestraft hun essentiële, wettelijke, verbintenissen ten aanzien van elkaar 

kunnen schenden, terwijl het precies in het kader van het aansluitingscontract is dat de niet 

naleving door Fluxys van haar wettelijke verplichtingen de grootste risico’s teweeg brengt. 

 

142. Indien de netbeheerder, door middel van het exoneratie- of 

aansprakelijkheidsbeperkend beding, in staat is om zich – zonder (reëel) risico – te 

beschermen tegen alle kritiek of beperkingen, zelfs in het geval van niet-uitvoering van deze 

verplichting, dan wordt men hier geconfronteerd met een situatie waarin hij een belofte heeft 

gedaan ten overstaan van zijn medecontractant (met betrekking tot een werkende en 

doeltreffende aansluiting), maar zich tegelijkertijd kan veroorloven om niets te doen (met 

andere woorden, om deze verplichting niet na te leven). 

 

Gelijklopend hiermee kan de netbeheerder zijn medecontractant voor een voldongen feit 

stellen. Wanneer deze laatste wordt geconfronteerd met het feit dat de 

aansluitingsverplichting niet wordt nagekomen, kan hij alleen hopen op een vergoeding voor 

de gevolgschade die hij heeft geleden. Alle andere sancties voor deze contractuele 

wanprestatie (de herstelling in natura of bij equivalent, bijvoorbeeld) gelden alleen voor de 

toekomst en compenseren niet wat er zich in het verleden reeds heeft voorgedaan. 

 

De niet aansprakelijkheid die uit een exoneratieclausule voortvloeit, leidt er bijgevolg toe dat 

de essentiële verplichting wordt geneutraliseerd, een verplichting die nochtans het akkoord 

van de partij, die achteraf wordt geconfronteerd met de niet-naleving, heeft gedetermineerd. 

Zij moet vaststellen dat haar medecontractant het zich, van bij de start, kon veroorloven, 

door toepassing van deze clausule, om de verplichting die hij was aangegaan niet na te 

leven. De medecontractant wordt zo geconfronteerd met een (essentiële) verplichting die 

geen enkel juridisch gevolg had voor zijn schuldenaar, bij gebrek aan een bepaald voorwerp. 

 

143. Een exoneratie- en/of aansprakelijkheidsbeperkend beding dat het voorwerp van de 

opgenomen verbintenis teniet doet, waardoor de overeenkomst, naar haar aard, iedere zin of 

betekenis verliest, is nietig24. 

 

 

 

                                                 
24 Vb. Cass., 27 september 1990, A.C., 1990-91, p. 88, R.W., 1990-91, p. 854. Zie o.m. STIJNS, S., 
Verbintenissenrecht, Boek 1, Die Keure, Brugge, 2005, p. 165-166. 
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V. Strijdig met het algemeen belang 
 

144. De voorgestelde exoneratie- en/of aansprakelijkheidsbeperkende bedingen lijken 

eveneens bedenkelijk in het licht van het “algemeen belang”, tweede toetsingscriterium voor 

de CREG. Dat de wettelijke verplichtingen op het vlak van aansluiting van algemeen belang 

zijn, lijkt moeilijk aanvechtbaar. Dat deze wettelijke verplichtingen correct door de beheerder 

worden uitgevoerd, valt eveneens onder het algemeen belang aangezien het algemeen 

belang (zoals door de wetgever gedefinieerd) alleen mits die naleving kan worden 

gevrijwaard. 

 

Het mechanisme van de burgerlijke aansprakelijkheid, dat de wetgever heeft ingevoerd, is er 

eveneens ten behoeve van het algemeen belang. Dit mechanisme maakt het immers 

mogelijk om conflicten tussen personen op te lossen wanneer een foutieve handeling van de 

ene schade berokkent aan de andere. Door een herstelplicht op te leggen, maakt de 

wetgever – in het algemeen belang – een einde aan het desbetreffende conflict. Dit 

mechanisme is er zowel met de bedoeling te herstellen, als ter preventie: het zet burgers 

ertoe aan om de wet en de algemene voorzichtigheidsnormen na te leven ten einde de 

wettelijke herstelplicht te vermijden. 

 

Hieruit vloeit voort dat het in het algemeen belang is dat de wettelijke verplichtingen op het 

vlak van aansluiting, die op de beheerder rusten, in het geval van niet-naleving leiden tot 

sancties en verplichtingen.  

 

Eventuele niet-naleving van deze verplichtingen kan leiden tot strafsancties (zie artikel 20/1, 

§2, van de gaswet en artikel 94 van de gedragscode). Hoewel de CREG (op basis van artikel 

20/2 van de gaswet) een administratieve boete kan opleggen in het geval dat de beheerder 

de wettelijke bepalingen inzake aansluiting binnen de door de CREG vooropgestelde termijn 

niet zou naleven, heeft deze tussenkomst en de sanctie waartoe deze zou kunnen leiden, 

alleen betrekking op het toekomstige gedrag van de beheerder.  De interventie van de 

CREG kan betrekking hebben op een welbepaalde niet-naleving van de wettelijke 

verplichtingen inzake aansluiting, maar is niet bedoeld om deze welbepaalde niet-naleving 

(en de schadelijke gevolgen die daaruit zijn voortgevloeid) als dusdanig te sanctioneren. 

Daaruit volgt dat de sanctie van een welbepaalde niet-naleving van de wettelijke 

verplichtingen inzake aansluiting door de wetgever werd overgelaten aan het gemeen recht 

(met betrekking tot de aansprakelijkheid). Hij heeft overigens geen stelsel ingevoerd waarbij 

de beheerder immuniteit zou genieten op het vlak van aansprakelijkheid. 
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Met de voorgestelde exoneratie- of aansprakelijkheidsbeperkende bedingen wil de 

beheerder zich onttrekken aan de eventuele gevolgen inzake burgerlijke aansprakelijkheid 

die zouden voortvloeien uit een welbepaalde niet-naleving van de wettelijke verplichtingen op 

het vlak van aansluiting. In geval van toepassing van deze bedingen beschermt hij zich 

tegen iedere burgerrechtelijke sanctie en neutraliseert hij de gevolgen en taken die 

voortvloeien uit het mechanisme van de burgerlijke aansprakelijkheid (vergoedende en 

preventieve functies). 

 

Aangezien andere specifieke sancties ontbreken, neutraliseert hij eveneens het verplichtend 

effect dat – ontegensprekelijk – voortvloeit uit de desbetreffende wettelijke verplichtingen en 

verlamt hij dus de doelstellingen die door de wetgever bij de uitwerking van deze 

verplichtingen werden nagestreefd. 

 

De (contractuele) situatie waardoor de beheerder zich de mogelijkheid voorbehoudt om 

(grotendeels) te ontsnappen aan de negatieve gevolgen van een eventuele niet-naleving van 

de bedoelde verplichtingen, is bijgevolg strijdig met het algemeen belang. 

 

145. De voorgestelde exoneratie- of aansprakelijkheidsbeperkende bedingen zijn ook nog 

om een tweede reden strijdig met het algemeen belang, en dit in het kader van de huidige 

afwegingen. 

 

Zoals hierboven aangeven, wordt inkomsten- of winstverlies door de beheerder voorgesteld 

als gaat het over indirecte of immateriële schade, terwijl deze interpretatie niet overeenkomt 

met de werkelijkheid. Inkomsten- of winstverlies is zeker geen immateriële schade, maar wel 

degelijk materiële schade. De voorgestelde exoneratie- of aansprakelijkheidsbeperkende 

bedingen zijn bijgevolg dubbelzinnig opgesteld, of op zijn minst vaag, wat aanleiding zal 

geven tot geschillen. Het lijkt niet in het algemeen belang te zijn om bedingen te behouden 

die – abstractie makend van de kritiek die zij nu al krijgen – zullen leiden tot betwistingen met 

betrekking tot hun toepassingsgebied. 

 

 

VI.  Alternatief  

 

146. De CREG is van mening dat naar een redelijk niveau van aansprakelijkheid van 

partijen moet worden gestreefd. Het gaat niet op enerzijds zorgvuldig de verplichtingen van 

partijen te bepalen en anderzijds de aansprakelijkheid zo goed als uit te sluiten in geval van 
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niet naleving ervan. Elke inspanning om de rechten en plichten van partijen zorgvuldig te 

formuleren in de overeenkomst is dan tevergeefs.  

 

147. In Frankrijk bijvoorbeeld vergoedt GRTGaz de eindafnemer voor directe materiële en 

immateriële schade onder de voorziene plafonds. 

 

In Frankrijk bevatten de algemene voorwaarden van het aansluitingscontract, die kunnen 

worden geraadpleegd op de website www.grtgaz.com25 een bepaling met betrekking tot de 

aansprakelijkheid van partijen en de verzekeringen, en deze luidt als volgt: 

 
"ART.14 RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES 
 
14•1 Responsabilité à l’égard des tiers 
L’Exploitant et le Client supportent, chacun en ce qui le concerne, toutes les conséquences 
pécuniaires de la responsabilité civile qu’ils encourent en vertu du droit commun à raison de 
tous dommages, de quelque nature que ce soit, causés aux tiers à l’occasion de l’exécution 
des obligations qui leur incombent respectivement dans le cadre du Contrat de 
Raccordement.  
 
La responsabilité du Client peut notamment être engagée à l'égard d'un tiers au Contrat de 
Raccordement en cas de dommage résultant du non respect des limitations imposées aux 
livraisons du gaz, ou du non respect des instructions opérationnelles notifiées par l’Exploitant, 
dans le cadre prévu aux articles 5, 10 et 11 des Conditions Générales. 
 
14•2 Responsabilité entre les Parties 
14.2.1 Responsabilité du Client à l’égard de l’Exploitant 
La responsabilité du Client est engagée à l’égard de l’Exploitant et / ou des assureurs de ce 
dernier à raison des dommages matériels ou immatériels directs subis par ce dernier du fait 
d’un manquement prouvé du Client à ses obligations au titre du Contrat de Raccordement. 
 
14.2.2 Responsabilité de l’Exploitant à l’égard du Client 
La responsabilité de l’Exploitant est engagée à l’égard du Client et / ou des assureurs de ce 
dernier à raison des dommages matériels ou immatériels directs subis par ce dernier du fait 
d’un manquement prouvé de l’Exploitant à ses obligations au titre du Contrat de 
Raccordement ou au titre d’un Contrat d’Acheminement. 
 
14.2.3 Plafonds de responsabilité 
La responsabilité du Client et celle de l'Exploitant, au titre du présent article, sont limitées : 
> par événement, à un plafond défini à partir des quantités annuelles livrées aux Ouvrages 
Aval du Client selon le barème ci-dessous : 
> par année civile, à deux fois le montant défini ci-dessus. 
Les quantités annuelles livrées sont celles de l’année civile précédant l’année de l’événement. 
 
Si la date de signature du procès-verbal de Mise en Service est postérieure au 1er janvier de 
l’année précédant l’événement, les quantités annuelles livrées seront estimées à partir des 
capacités journalières de livraison fermes et interruptibles précisées aux Conditions 
Particulières, aux seules fins du présent paragraphe, sur la base d’une modulation de 300 
jours : 
 
Q = (capacités fermes et interruptibles de livraison) x 300 jours. 
 

                                                 
25 GRTgaz is de beheerder van het aardgasvervoersnet dat voorheen eigendom was van Gaz de 
France. 
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Quantités livrées 
annuelles (en GWh) 

Plafond 
(Q= Quantités livrées en 
GWh/an) 

Soit 
 

0 à 80 Q x 0,75 k€ 
avec un minimum de 750€ 

de 0,75 k€ à 60 k€ 
 

80 à 250 60 k€ + (Q – 80) x 0,5 k€ de 60 k€ à 145 k€ 
> 250 145 k€ + (Q – 250) x 0,3 k€ 

plafonné à 1500 K€
de 145 k€ à 1500 k€ 

 
14.2.4 Renonciation à recours 
Les Parties renoncent à tout recours entre elles pour tous dommages autres que ceux décrits 
ci-avant et au-delà des plafonds susmentionnés. 
 
14•3 Assurances 
Les Parties peuvent souscrire les polices d’assurance nécessaires à la couverture des risques 
à leur charge au titre du présent article. Elles supportent, chacune pour ce qui la concerne, les 
primes et les franchises éventuelles des assurances qu'elles ont respectivement souscrites.  
 
Chacune des Parties s’engage à obtenir de ses assureurs, dans ce cadre, un abandon des 
droits de subrogation desdits assureurs dans la limite des renonciations à recours visées au 
présent article". 

 

Vergelijking – De principes die aan de basis liggen van de clausules die worden voorgesteld 

door GrtGaz zijn wezenlijk verschillend van deze die worden voorgesteld door Fluxys. De 

netbeheerder is immers aansprakelijk:  

(1) in het geval van niet-aansluiting, maar eveneens in het geval dat een verplichting 

van het toegangscontract wordt overtreden (in tegenstelling tot Fluxys, die de 

overeenkomsten van elkaar afscheidt); 

(2) in het geval van economische en immateriële schade (in tegenstelling tot Fluxys, 

die economische en immateriële schade uitsluit; deze vorm van schade wordt 

uitdrukkelijk door GrtGaz voorzien);  

(3) in het geval van fout ten opzichte van een derde (in tegenstelling tot Fluxys, die 

het financiële risico bij de medecontractant tracht te leggen; het contract van GrtGaz  

stelt dat iedere partij aansprakelijk is, voor zijn deel); 

(4) tot €1.500.000 per geval (€3.000.000 per jaar), in tegenstelling tot Fluxys die het 

plafond in alle gevallen vaststelt op €500.000 per geval (zonder beperking per jaar, 

maar met een maximum van €2.500.000 per globaal schadegeval). 

 

Er zijn evenwel een aantal gelijkenissen:  

(1) De aansprakelijkheid van de medecontractant van GrtGaz (en van GrtGaz zelf) is 

beperkt tot een plafond, waarvan de berekeningsmethode aanleunt bij deze die 

Fluxys in hoofde van de eindafnemer hanteert (helft van het jaarlijks omzetcijfer dat 

wordt gegenereerd door de onderschreven uitgangscapaciteit, met uitsluiting van de 

flexibiliteitsdiensten, die per jaar echter nooit het bedrag van €1.000.000 mogen 

overschrijden). Er worden drie niveaus van aansprakelijkheid vastgesteld: de eerste 
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schommelt tussen €750 en €6.000, de tweede tussen €6.000 en €145.000 en, ten 

slotte, de derde tussen €145.000 en €1.500.000. 

(2) De partijen doen wederzijds afstand van elk verhaal ten overstaan van elkaar voor 

alle andere schade dan deze die wordt beschreven/de plafonds overschrijdt (het 

verschil zit echter in het feit dat de exoneraties en plafonds van GrtGaz duidelijk 

minder ruim zijn dan voor Fluxys) ; 

(3) De partijen verbinden zich ertoe om afstand van verhaal/subrogatierecht van hun 

verzekeraars te bekomen, "dans la limite des renonciations à recours visées au 

présent article". 

 

148. De CREG is van mening dat een goed uitgangspunt erin bestaat de aansprakelijkheid 

van partijen slechts te beperken naar het bedrag van de te vergoeden materiële schade 

(plafonnering), doch niet naar de aard van de te vergoeden materiële schade.  

 

Het kan daarbij evenwel redelijk voorkomen de schade te beperken tot directe materiële 

schade. Directe en indirecte schade vereisen uiteraard altijd een causaal verband met de 

wanprestatie. Indirecte schade situeert zich daarbij in een logisch oorzakelijk verband na de 

(directe) schade die in een rechtstreeks oorzakelijk verband staat met de contractuele 

wanprestatie. Indirecte schade ontstaat dan ook indien het causale verband onrechtstreeks 

is, met het gevolg dat de causale keten dan ook zeer lang kan worden en indirecte schade 

zeer ver kan gaan. Indirecte schade kan, net zoals directe schade, zowel patrimoniaal (of 

materieel) als extra-patrimoniaal (immaterieel) zijn. 

 

Het aansprakelijkheidsplafond dient hierbij op een redelijk niveau te liggen. Het argument 

van het algemeen belang moet hier immers rekening houden met de invloed van de 

verzekeringscontracten, m.a.w. met hun kosten (premies) alsook met de kost van de niet 

verzekerbare risico’s. Het eenvoudige weglaten van deze exoneratie-

/aansprakelijkheidsbeperkende bedingen ten overstaan van de eindafnemer zou kunnen 

worden beschouwd als eveneens strijdig met het algemeen belang, omdat het bedrag van de 

verzekeringspremie hierdoor op substantiële wijze toeneemt. De wetgeving maakt het voor 

de netbeheerder mogelijk om de kost van deze verzekeringen (premies) via gereguleerde 

tarieven door te rekenen aan de gebruikers (zie hieromtrent artikel 15/5bis, §2, a) en e) van 

de gaswet, artikel 1, 10°, 17° en 18° evenals artikel 25, §3, van het koninklijk besluit van 8 

juni 2007, B.S. 29 juni 2007), waardoor de gebruikers als eerste zouden worden gestraft. 

 

149. De CREG suggereert bijgevolg het hiernavolgende niveau van aansprakelijkheid 

tussen partijen:  
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o Eindafnemer → Fluxys: behoudens in die gevallen van opzettelijke of 

bedrieglijke fout (in dat geval integrale schadeloosstelling), vergoeding van 

directe vermogensschade (vermogensschade = alle schade aan een 

vermogensbestanddeel, dus ook bvb. inkomstenverlies) gelimiteerd tot 

een bedrag gelijk aan de helft van het jaarlijks omzetcijfer gegenereerd uit 

de onderschrijving van capaciteit aan het afnamepunt (met uitsluiting van 

flexibiliteitsdiensten die niet éénduidig zijn toe te wijzen aan een 

afnamepunt), zoals door Fluxys voorgesteld werd, met een maximum van 

€2.000.000 per schadegeval. 

o Fluxys → eindafnemer: behoudens in die gevallen van opzettelijke of 

bedrieglijke fout (in dat geval integrale schadeloosstelling), vergoeding van 

directe vermogensschade (vermogensschade = alle schade aan een 

vermogensbestanddeel, dus ook bvb. inkomstenverlies) gelimiteerd tot 

€2.000.000 per schadegeval. 

 

Aan de zijde van de eindafnemers is het volgens de CREG aangewezen het criterium voor 

het bepalen van het aansprakelijkheidsplafond gebaseerd op de omzet uit onderschreven 

exitcapaciteit te behouden teneinde kleinere eindafnemers te beschermen. Bovendien is de 

kans op het zich voordoen van schade en de omvang ervan fundamenteel verschillend aan 

de zijde van de netbeheerder en de eindafnemer en staat een identieke 

aansprakelijkheidsregeling aan beide zijden bijgevolg niet garant voor een evenwichtige 

verdeling van aansprakelijkheid tussen partijen. 

 

 

4.3 Garantie 
 

 Ontworpen bepaling 

 

“Une Partie garantit l’autre Partie contre tous recours, actions, responsabilités, 
dépenses et frais d’une de ses Sociétés liées pour l’indemnisation de dommages au-
delà des limitations prévues à la Clause 4.2. 
Sans préjudice de ce qui précède, une Partie tiendra l’autre Partie indemne et la 
garantit contre tous recours, actions, responsabilités, dépenses et frais d’un tiers pour 
l’indemnisation de dommages découlant ou résultant de la non exécution de ses 
obligations imposés par les lois et règlements applicables et/ou par le présent 
Contrat. » 
 

 

 Beoordeling CREG 
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Eerste lid 

 

150. Zoals uiteengezet werd in §83 van deze beslissing, beoogt Fluxys met het begrip 

“verbonden ondernemingen” de met de rechtstreeks aangesloten eindafnemer verbonden 

ondernemingen die aardgas afnemen via zijn aardgasontvangstation. Tevens werd 

uiteengezet dat dit begrip de lading niet dekt. 

 

In verband met dergelijke bedrijfsnetten wenst de CREG te wijzen op het arrest van het Hof 

van Justitie dd. 22 mei 2008 in de zaak C-439/06, betreffende een verzoek om een 

prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door het Oberlandesgericht 

Dresden (Duitsland) bij beslissing van 17 oktober 2006, ingekomen bij het Hof op 24 oktober 

2006, in de procedure inzake energiebeheer Citiworks AG, waarin het Hof voor recht 

verklaarde: 
“Artikel 20, lid 1, van richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 
2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en 
houdende intrekking van richtlijn 96/92/EG dient aldus te worden uitgelegd dat het in de weg 
staat aan een bepaling als §110, lid 1, punt 1, van de wet inzake de elektriciteits- en 
gasvoorziening, de zogenoemde “wet rationeel energiegebruik” […], van 7 juli 2005, die 
bepaalde beheerders van energievoorzieningssystemen vrijstelt van de verplichting om 
derden vrije toegang tot deze systemen te verlenen, op grond dat zij zich bevinden in een 
bedrijvenpark dat een functioneel geheel vormt, en overwegend voor het transport van energie 
binnen de eigen onderneming of naar verbonden ondernemingen dienen.”  

 

Het arrest van het Hof van Justitie komt hierop neer dat ook bedrijfsnetten onder het 

toepassingsgebied vallen van de verplichting om vrije toegang te verlenen aan derden, 

vervat in artikel 20 van de elektriciteitsrichtlijn. Ook in geval van bedrijfsnetten moet er dus 

third party access worden verleend.De draagwijdte van dit arrest beperkt zich volgens de 

CREG niet tot het elektriciteitsnet, maar kan uitgebreid worden naar het vervoersnet, 

aangezien de gasrichtlijn immers eenzelfde bepaling met betrekking tot de toegang van 

derden bevat als vervat in artikel 20, lid 1, van de elektriciteitsrichtlijn (nl. artikel 18).  

 

Aangezien er momenteel op Europees niveau een specifieke regeling wordt uitgewerkt voor 

bedrijfsnetten in het kader van het 3e wetgevend pakket (cf. amendementen terzake) maar 

de definitieve inhoud daarvan nog niet gekend is, is de CREG van mening dat het,  met het 

oog op de rechtszekerheid en gelet op de verstrekkende gevolgen voor de organisatie van 

de markt, aangewezen is hiervoor nu geen regeling in aansluitingscontract te aanvaarden. 

Met dien verstande dat er wel een regeling in het aansluitingscontract moet opgenomen 

worden van zodra er resultaten zijn van of voldoende klaarheid is m.b.t. de ontwikkelingen op 

Europees wetgevend niveau .  
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Indien de CREG nu een bepaalde regeling voor bedrijfsnetten zou aanvaarden in het 

aansluitingscontract bestaat er ook het risico dat de contractuele, organisatorische en 

praktische aanpassingen (ev. ook op technisch en informatica vlak) die de marktpartijen 

hiervoor moeten doen binnenkort -o.w.v. een nieuwe regeling in de Europese richtlijn- terug 

gewijzigd moeten worden.  

 

Het eerste lid, aangezien uit gesprekken met medewerkers van Fluxys is gebleken dat het 

een regeling beoogt te bieden voor bedrijfsnetten, dient bijgevolg uit het aansluitingscontract 

te worden weggelaten.  

 

 

Tweede lid 

 

151. Ieder van de partijen vrijwaart de andere tegen een vordering ingesteld door een 

derde voor alle schade die voortvloeit uit de niet-naleving van zijn verplichtingen die hem 

door de wetten en toepasbare regelgeving en/of het contract worden opgelegd. Dankzij deze 

– bijzonder ruime – clausule kunnen de gevolgen van de niet-tegenwerpbaarheid van de 

exoneratie- of aansprakelijkheidsbeperkende bedingen aan derden, worden opgevangen. 

Wat hier contractueel wordt geregeld, is de vraag wie de financiële gevolgen draagt van een 

dergelijke aansprakelijkheid ten overstaan van derden.  

  

 

152. In principe is een vrijwaringsverplichting geldig. Zij dient strikt geïnterpreteerd te 

worden aangezien ze afwijkt van de normale gevolgen van de aansprakelijkheid26. 

 

Hier dient te worden opgemerkt dat de draagwijdte van deze, overigens op zich geldige, 

bepaling een bijzonder ruime interpretatie mogelijk maakt waarbij de medecontractant – zelfs 

in geval van afwezigheid van een fout in zijn hoofde – de schade zou dragen die door Fluxys 

aan derden wordt veroorzaakt27. 

                                                 
26 DEBUISSON, B., “Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité ou de garantie en droit 
belge”, in X., Les clauses applicables en cas d’inexécution des obligations contractuelles, Brussel, la 
Charte, 2001, p. 89-90, n° 87 ev. 
27 Aangezien de partij die « haar » verplichtingen niet is nagekomen, niet duidelijk wordt 
geïdentificeerd (de tekst vermeldt uitsluitend dat "Une Partie tiendra l'autre Partie indemne (…) pour 
l'indemnisation (…) découlant (…) de la non exécution de ses obligations (…)" – wij onderstrepen),kan 
alinea 2 van clausule 4.3 op twee manieren worden geïnterpreteerd.  
Volgens een eerste interpretatie vrijwaart partij A partij B tegen handelingen die een derde zou stellen 
tegen partij B om de schade vergoed te krijgen die het gevolg zou zijn van de niet-naleving door partij 
A van de wettelijke/contractuele verplichtingen die van toepassing zijn op partij A. Op basis van deze 
interpretatie is de clausule in overeenstemming met het gemeen recht, aangezien partij B zijn 
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Deze bepaling stelt Fluxys indirect verder in staat om te ontsnappen aan de financiële 

gevolgen die voortvloeien uit de niet-naleving van één van zijn wettelijke verplichtingen van 

openbare orde, ten overstaan van derden ten opzichte van het aansluitingscontract. Kortom, 

het is de medecontractant van Fluxys die, zelfs indien hem geen enkele fout kan worden 

verweten, de financiële gevolgen draagt van de niet-naleving, door Fluxys, van één van zijn 

wettelijke verplichtingen van openbare orde. 

 

Een dergelijke clausule houdt, in de mate dat zij geldig is wanneer er in hoofde van de 

medecontractant geen fout werd begaan, onrechtstreeks een exoneratie in van de 

aansprakelijkheid van de partijen, en in het licht van de criteria die hierboven werden 

aangehaald, dient te worden nagegaan of deze geldig is. Dezelfde redenering als hierboven 

is bijgevolg van toepassing op deze clausule (zie §§137ev. en 143ev.), zodat deze omwille 

van dezelfde redenen (« évidement des obligations essentielles », « contrariété avec l’intérêt 

général »), niet aanvaardbaar is. 

 

 

4.4.  Afstand van verhaal 
 

Article 4.4.1 

 

 Ontworpen bepaling 

 

“Sauf en cas de dol ou de faute intentionnelle, chacune des Parties renonce et fera en 
sorte que ses assureurs renoncent à tous recours éventuel contre l’autre Partie pour 
cause de décès ou de dommage corporel causé par l’autre Partie à elle-même, l’un de 
ses employés ou mandataires. » 
 

 Beoordeling CREG 

 

153. Artikel 4.4.1 houdt zowel een exoneratieclausule als een sterkmakingsclausule in. 

 

154. Enerzijds, als zij een verzaking inhoudt van een partij om "tout recours éventuel" ui te 

oefenen "pour cause de décès ou de dommage corporel causé par l'autre partie à elle-

                                                                                                                                                         
aanspraak op de vrijwaringsplicht van A baseert op subrogatie, buitencontractuele of contractuele 
aansprakelijkheid. 
Volgens de tweede interpretatie vrijwaart partij A partij B tegen handelingen die een derde zou stellen 
tegen partij B voor de overtreding door partij B van de wettelijke/contractuele verplichtingen van partij 
B.  
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même, l'un de ses employés ou mandataires", kan hierin ook een exoneratie van 

aansprakelijkheid worden gezien ten voordele van de partij die de desbetreffende schade 

heeft veroorzaakt.  

 

De vergoeding van lichamelijke schade tussen partijen is ten andere reeds uitgesloten op 

basis van het ontworpen artikel 4.2, samen gelezen met de definitie van « directe en 

materiële schade ». 

 

Op te merken valt dat een aantal eindafnemers een dergelijke uitsluiting van 

aansprakelijkheid voor lichamelijke schade niet aanvaardbaar vinden. Aardgas is nu 

éénmaal een hoog explosieve materie, zo wordt geredeneerd, en de ramp in Gellingen is in 

ieders gedachten. Nochtans is het zo dat elke werkgever in België verplicht is om een 

arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. De CREG is van mening dat een onbeperkte 

aansprakelijkheid terzake tussen partijen niet beantwoordt aan een economisch criterium en 

de globale last inzake verzekeringspremies, risicomanagement gecumuleerd voor alle 

partijen daardoor onredelijk hoog dreigt te worden (cfr. §127).  

 

155. Anderzijds verbindt ieder van de partijen zich er eveneens uit hoofde van deze 

bepaling toe om van zijn verzekeraar te verkrijgen dat hij verzaakt aan een eventueel verhaal 

tegen de andere partij en wel om dezelfde redenen. Het betreft hier een 

sterkmakingsclausule waarmee iedere partij zich ertoe verbindt om goedkeuring te verkrijgen 

van een derde ten opzichte van het contract.  

 

Een dergelijke sterkmakingsclausule brengt verplichtingen met zich voor de partijen, en 

daardoor ook aansprakelijkheden wanneer deze clausule niet zou worden nageleefd. Wij 

herinneren er hier aan dat de verplichting aangegaan door de sterkmaker een 

resultaatsverbintenis is (m.a.w. ervoor zorgen dat een derde een verbintenis aangaat). In het 

geval van niet naleving leidt deze noodzakelijkerwijze tot schadevergoeding. De bedinger 

kan niet eisen dat de sterkmaker zelf de verplichting van de derde zou nakomen, aangezien 

dit niet het voorwerp is van de verbintenis die hij is aangegaan.  

 

Een dergelijke verbintenis tot sterkmaking is in principe wettig (zie de artikelen 1119 en 1120 

van het Burgerlijk Wetboek), maar slechts voor zover het een aangelegenheid betreft die het 

voorwerp kan uitmaken van een overeenkomst28.  

 

                                                 
28 Civ. Brugge , 17 april 1987, T. Not., 1990, p. 281. 
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Hier dient te worden nagegaan in welke mate de sterkmakingsclausule van artikel 4.4.1 – de 

verzekeraars zien af van iedere vorm van verhaal  – al dan niet geldig is in het licht van de 

wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.  

 

Deze clausule lijkt moeilijk te verzoenen met de bepalingen van artikel 14, lid 3 van de wet 

op de producten met gebreken dat stelt dat “de personen of instellingen die, op grond van de 

in het eerste lid genoemde regelingen [m.a.w. sociale zekerheid / arbeidsongevallen / ziekte- 

en invaliditeitsverzekering], uitkeringen hebben gedaan aan hen die schade hebben geleden 

welke door deze wet wordt gedekt, of aan hun rechtverkrijgenden, kunnen overeenkomstig 

deze wet tegen de producent het regresrecht uitoefenen dat hun door die regelingen wordt 

toegekend”. Voor zover men zich in een geval bevindt dat beoogd wordt door deze bepaling, 

is het erg waarschijnlijk dat de rechten waarnaar in deze bepaling wordt verwezen van 

openbare orde zijn (aangezien zij raakt aan de fundamenten van het sociale 

zekerheidsstelsel  van ons land), zodat de personen of instellingen die aan dergelijke 

verplichtingen zijn onderworpen, hieraan niet kunnen verzaken.  

 

Rekening houdend met het bezwaar van juridische aard waarop deze sterkmaking stuit, het 

feit dat verzekeraars naar verluidt hoedanook ten zeerste weigerachtig zijn om terzake 

afstand van hun regresrecht ten aanzien van de aansprakelijke partij te doen (de 

arbeidsongevallenverzekering is zelf geen aansprakelijkheidsverzekering) en de 

aansprakelijkheid die de eindafnemer te beurt valt indien het akkoord van de verzekeraar 

niet wordt bekomen, is dit een onredelijke vereiste die uit het voorstel moet worden 

weggelaten. Op die manier zal volgens de CREG bovendien een belangrijke incentive blijven 

bestaan voor partijen om de nodige veiligheid in acht te nemen (door het risico hun 

verzekering te verliezen). 

 

 

Artikel 4.4.2. 

 

 Ontworpen bepaling 

 

“En cas de manquement par l’Affréteur (ou les Affréteurs) à ses  obligations découlant 
de toute convention qu’il a conclue pour la fourniture de Gaz Naturel aux installations 
du Client final et le transport y afférent, le Transporteur n’est soumis à aucune 
obligation ou responsabilité quelle qu’elle soit, dans la mesure où le manquement de 
l’Affréteur (ou les Affréteurs) empêche le Transporteur d’exécuter ses obligations vis-à-
vis du Client final en vertu du présent Contrat. » 
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 Beoordeling CREG 

 
156. Artikel 4.4.2 laat, in hoofde van de medecontractant van Fluxys, de nadelige gevolgen 

van de niet-naleving, van een van de verplichtingen die in het kader van “toute convention” 

werden aangegaan, dragen door een derde partij (in het voorstel van aansluitingscontract) 

“dans la mesure” (voor zover) de niet-naleving Fluxys verhindert om zijn eigen verplichtingen 

ten overstaan van zijn medecontractant na te leven.  

 

Deze clausule is, volgens de CREG, een uitbreiding van het gemeen recht, volgens hetwelk 

een daad van een derde een vreemde oorzaak kan zijn die bevrijdend werkt voor wat de 

aansprakelijkheid betreft. In voorkomend geval zou de fout van de Bevrachter – derde ten 

opzichte van het aansluitingscontract - Fluxys ontslaan van het vergoeden van de schade die 

zijn medecontractant zou hebben geleden, en dit niet alleen in geval van overmacht, maar 

ook wanneer de wanprestatie van de bevrachter Fluxys zou verhinderen om zijn 

verplichtingen na te komen. Het risico bestaat dat Fluxys in deze clausule de mogelijkheid 

ziet om te ontsnappen aan iedere verplichting of iedere aansprakelijkheid ten overstaan van 

zijn medecontractant ("aucune obligation ou responsabilité quelle qu'elle soit"), evenals in het 

geval van samenlopende fouten en wanneer er geen vreemde oorzaak is. In dat geval zou 

artikel 4.4.2 een exoneratiebeding uitmaken op het gemeen recht. 
 

De CREG is van mening dat het gemeen recht inzake overmacht precies de bescherming 

biedt om geen aansprakelijkheid op te lopen indien men werkelijk door onvoorziene 

omstandigheden buiten zijn controle zijn verplichtingen niet kan nakomen. Fluxys is ten 

andere de enige partij die erop kan toezien dat de bevrachter het vervoerscontract correct 

uitvoert. Het gaat niet op om via deze bepaling zich opnieuw te exonereren van 

aansprakelijkheid voor aangelegenheden waarbij overmacht niet speelt. Dezelfde kritiek als 

voor artikel 4.2 kan hier geformuleerd worden (uitholling essentiële verbintenissen/strijdig 

met algemeen belang). Medewerkers van Fluxys konden zich ter gelegenheid van de laatste 

trilaterale bijeenkomst reeds vinden in de weglating van dit artikel. 

 

 

Artikel 4.4.3 

 

 Ontworpen bepaling 

 

“Chaque Partie fera en sorte que sa compagnie d’assurances renonce à tous les droits 
de subrogation ou de régression à l’encontre de l’autre Partie conformément aux 
responsabilités et indemnités prévues aux Clauses 4.1 et 4.2.” 
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 Beoordeling CREG 

 

157. Clausule 4.4.3 slaat op het subrogatie- of regresrecht (dit begrip wordt echter niet 

gedefinieerd) van een verzekeringsmaatschappij van één partij ten overstaan van de andere 

partij. Ieder van de partijen verbindt er zich toe dat zijn verzekeringsmaatschappij afstand 

doet van zijn rechten. 

 

Deze clausule is eveneens een stermakingsclausule (cf. artikel 4.4.1). Eindafnemers 

argumenteren dat hoe beperkter de aansprakelijkheid en hoe lager de 

aansprakelijkheidslimiet, hoe minder evident het is dat een verzekeraar –die eerst zijn 

verzekerde heeft vergoed- zal aanvaarden dat hij geen regres kan uitoefenen tegen de 

veroorzaker van de schade.  Om dit van de verzekeraars van de eindafnemers gedaan te 

krijgen, zal Fluxys met een meer gebalanceerd voorstel van aansprakelijkheidsverdeling op 

de proppen moeten komen, luidt het.  

 

Dit artikel is volgens de CREG aanvaardbaar op voorwaarde dat een aanvaardbare 

aansprakelijkheidsniveau wordt uitgewerkt en dat uitzondering wordt gemaakt voor het geval 

voorzien in artikel 4.4.1.  

 

 

4.5  Niet-naleving van de clausules 3.2.1 en 3.2.2 
 

 Ontworpen bepaling 

 

“Nonobstant les Clauses 4.1 et 4.2, et moyennant mise en demeure préalable, le Client 
final sera tenu responsable et garantira le Transporteur contre tous recours, 
responsabilités, frais, dépenses, pertes ou dommages, en ce compris les frais, 
dépenses, pertes ou dommages directs et indirects, ainsi que les frais, dépenses, 
pertes ou dommages matériels et immatériels, subis par le Transporteur à la suite du 
non-respect par le Client final et/ou ses Sociétés liées des dispositions des Clauses 
3.2.1 (ou Clause 3.2.1, 2e paragraphe pour les nouveaux raccordements) et 3.2.2. 
Il est convenu que le Client final versera dans tous les cas et au minimum au 
Transporteur les pénalités pour dépassement de la capacité de transport et de la 
flexibilité conformément aux Tarifs régulés. Afin de lever toute incertitude, les plafonds 
de responsabilité tels que prévus à la Clause 4.2 ne s’appliquent pas en cas de non-
respect des Clauses 3.2.1 et 3.2.2.” 
 

 

 Beoordeling CREG 
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158. Artikel 4.5 vormt een uitzondering op de aansprakelijkheidsbeperking, ten laste van 

de medecontractant van Fluxys. Artikel 4.5 heeft geen wederzijds karakter. Dit artikel legt de 

aansprakelijkheid ten volle en integraal bij de medecontractant van Fluxys – mits 

voorafgaande ingebrekestelling -, in het geval van niet-naleving van de clausules 3.2.1 en 

3.2.2 van het voorstel van aansluitingscontract. Deze twee clausules 3.2.1 en 3.2.2, die deel 

uitmaken van het hoofdstuk over de verplichtingen van de medecontractant van Fluxys, 

hebben betrekking op, enerzijds, de verplichting met betrekking tot het vervoerscontract dat 

de medecontractant moet hebben afgesloten of aan een derde moet gevraagd hebben om 

het af te sluiten, voor zijn noden op het vlak van aardgas op het afnamepunt (artikel 3.2.1) 

en, anderzijds, de verplichting om geen gas af te nemen indien geen vervoerscontract werd 

afgesloten (artikel 3.2.2). 

 

Artikel 4.5 stelt dat het van toepassing is "nonobstant les articles 4.1 et 4.2", zodat geen 

exoneratie- of aansprakelijkheidsbeperking de medecontractant van Fluxys tegenwerpbaar 

zou zijn; Fluxys heeft daar bovendien uitdrukkelijk aan toegevoegd "afin de lever toute 

incertitude" dat "les plafonds de responsabilité tels que prévus à la Clause 4.2 ne 

s'appliquent pas en cas de non respect des clauses 3.2.1 et 3.2.2"29. Hier dient eveneens te 

worden opgemerkt dat de medecontractant zich er eveneens toe verbindt om de gevolgen te 

dragen van de niet-naleving van de artikelen 3.2.1 en 3.2.2 door de met hem verbonden 

ondernemingen. Verder geeft de bepaling aan dat de medecontractant "dans tous les cas et 

au minimum" "les pénalités pour dépassement de la capacité de transport et de la flexibilité 

conformément aux Tarifs régulés" dient te betalen. 

 

159. Dit artikel maakte en maakt nog steeds het voorwerp uit van hevige kritiek vanwege 

eindafnemers. 

 

Vooreerst wordt opgemerkt dat de eindafnemer geen uitstaans heeft met de 

vervoersovereenkomst. Het betreft een zaak tussen de vervoerder en de bevrachter, waarbij 

het aan de vervoerder toekomt om erover te waken dat de bevrachter zijn verplichtingen 

nakomt. Volgens dezelfde eindafnemers kan het niet zijn dat de gevolgen van de niet-

nakoming van de vervoersovereenkomst gerepercuteerd worden op de eindafnemer via de 

aansluitingsovereenkomst. Zij stellen dat overschrijdingen van capaciteit precies door het 

bestaan van de vervoersovereenkomst aan de bevrachters worden aangerekend en dat 

                                                 
29 Artikel 4.5 in fine van het voorstel van aansluitingscontract van FLUXYS. 
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Fluxys’ voorstel inhoudt dat naast de bevrachters nu ook de eindafnemers zelf nog eens 

kunnen worden aangesproken hetgeen onaanvaardbaar zou zijn.  

 

Er wordt verder opgemerkt dat artikel 4.5 minstens verder zou moeten worden uitgewerkt 

door middel van een duidelijkere procedure dan enkel de vereiste van een voorafgaande 

ingebrekestelling. Er dient tevens een termijn te worden voorzien binnen dewelke de 

eindafnemer redelijkerwijze actie kan ondernemen. 

 

Tot slot wordt opgemerkt dat de eindafnemer niet kan instaan voor de niet-naleving door 

verbonden ondernemingen en dat de verwijzing ernaar moet komen te vervallen. Het is 

vanuit juridisch oogpunt zelfs absurd om het in artikel 4.5 over verplichtingen te hebben van 

“verbonden ondernemingen” en daarvoor te verwijzen naar de artikelen 3.2.1 en 3.2.2 terwijl 

in deze artikelen geen verplichting is opgelegd aan de verbonden ondernemingen. 

 

160. De CREG is van mening dat de kritiek inzake de aansprakelijkheid wegens niet-

naleving van artikel 3.2.1 vanwege een aantal eindafnemers onterecht is. Aan artikel 3.2.1 

van de overeenkomst heeft de eindafnemer voldaan indien hij zelf een vervoerscontract 

afsloot met de beheerder van het aardgasvervoersnet, dan wel indien hij kan bewijzen dat hij 

daartoe de opdracht gaf aan een derde. Het gaat hier dus enkel om het geval dat er géén 

vervoerscontract bestaat.  In dezelfde zin moet het ontworpen artikel 3.2.2 worden begrepen: 

de afname van aardgas is verboden indien er geen vervoerscontract bestaat; zij is 

toegelaten indien onvoldoende vervoerscapaciteit werd onderschreven. Indien onvoldoende 

vervoerscapaciteit werd onderschreven door de bevrachter, dan is dit de uitsluitende 

verantwoordelijkheid van de bevrachter. In meerdere gesprekken heeft Fluxys deze lezing 

bevestigd. 

 

De CREG is van mening dat de eindafnemer die zonder vervoerscontract aardgas afneemt 

in elk geval het afgenomen aardgas moet vergoeden (integraal, tegen ZIG-prijs). Dit spreekt 

voor zich; hij heeft het verbruikt. Dat Fluxys bedingt dat in geval van een inbreuk op artikel 

3.2.1 en 3.2.2 (en dus in geval van afwezigheid van enig vervoerscontract) een bedrag gelijk 

aan de gereguleerde tarieven voor overschrijding van capaciteit door de eindafnemer 

verschuldigd is, is voor de CREG ook een redelijke voorwaarde (Fluxys kan die immers niet 

aan de bevrachter aanrekenen, omdat er eenvoudigweg geen bevrachter is).  

 

Rekening houdend met §§146, 148-149 van deze beslissing, waarin de CREG pleit voor een 

redelijk niveau van aansprakelijkheid voor het geheel van verplichtingen van partijen (dat een 

incentive inhoudt voor de correcte uitvoering van de verplichtingen), waaronder deze die de 



101/124 
NIET-VERTROUWELIJKE VERSIE 

contractualisering van wettelijke verplichtingen inhouden, valt niet te verantwoorden waarom 

deze verplichting voor de eindafnemer voor het overige anders of zwaarder zou moeten 

gesanctioneerd worden dan een andere essentiële verplichting in hoofde van de 

eindafnemer of dan de essentiële verplichtingen in hoofde van Fluxys. Deze bepaling bevat 

een onevenwicht in de verantwoordelijkheid van partijen, waarvoor geen objectieve 

verantwoording wordt gegeven. Een dergelijk onevenwicht kan niet worden aanvaard, omdat 

het opnieuw een onredelijke voorwaarde uitmaakt die de eindafnemers niet zouden 

aanvaarden in geval van normale mededingingsvoorwaarden. De aansprakelijkheidsregeling 

vervat in artikel 4.2 dient met andere woorden volgens de CREG van toepassing te zijn in 

geval van niet-naleving door de eindafnemer van de artikelen 3.2.1 en/of 3.2.2, met 

uitzondering van het gasverlies dat integraal moet worden vergoed en van het gereguleerde 

tarief voor overschrijding van capaciteit dat daarbovenop als een minimum verschuldigd is. 

 

161. In verband met de vereiste van voorafgaande ingebrekestelling (hetgeen een 

herhaling van het gemeen recht uitmaakt) verwijst de CREG naar haar opmerking in §105 

(tijdige verwittiging); in verband met de term “verwante onderneming” verwijst zij onder meer 

naar §125, 3). 

 

162. Deze bepaling kan in geen geval betrekking hebben op de vereiste een 

bankwaarborg te stellen wat betreft nieuwe aansluitingen (artikel 3.2.1 “A ajouter pour les 

nouveaux raccordements”). De vereiste een bankwaarborg te stellen wordt hoedanook beter 

in een afzonderlijk artikel opgenomen. 

 

 

5. OVERMACHT 
 

 Ontworpen bepaling 

 

“5.1 Le terme “Force majeure” désigne tout événement imprévisible sur lequel une 
Partie agissant en Opérateur Prudent et Diligent n’a aucun contrôle, causant ou 
entraînant une impossibilité pour ladite Partie de respecter une obligation en vertu du 
présent Contrat, à l’exception de celle, énoncée ci-dessous, du versement d’une 
somme d’argent. 
Pour autant qu’ils respectent les exigences stipulées à la phrase précédente, les 
événements relevant d’un cas de Force Majeure sont, sans y être limités : les forces de 
la nature, les grèves, les lock-outs, les actes du gouvernement ou de toute autorité 
gouvernementale ou d’un représentant de celle-ci (ayant ou non valeur légale), la non-
obtention ou le non-renouvellement en temps opportun de toute autorisation non 
attribuable à un retard ou une faute de la Partie concernée, le refus par les autorités de 
maintenir une autorisation quelconque non attribuable à un retard ou une faute de la 
Partie concernée, les guerres, les insurrections, les émeutes, les glissements de 
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terrain, les incendies, les inondations, les tremblements de terre, les explosions, les 
défaillances mécaniques ou les accidents affectant toute installation de transport ou 
autre usine ou équipement nécessaire à la mise en œuvre du présent Contrat. 
 
Tout conflit du travail sera réglé à la seule discrétion de la Partie impliquée dans un tel 
conflit. 
5.2 En cas de Force Majeure, les obligations de la Partie concernée seront suspendues 
tant que et dans la mesure où elles sont affectées par un tel cas de Force Majeure. 
5.3 Une Partie invoquant un cas de Force Majeure devra : 

a) notifier sans délai à l’autre Partie l’événement faisant l’objet du cas de Force 
Majeure, fournir avec la diligence raisonnablement requise toutes les 
informations disponibles sur la cause de l’événement et estimer le temps 
nécessaire pour remédier au cas de Force Majeure ; et 

b) prendre sans délai toutes les mesures pratiques raisonnables permettant de 
corriger les circonstances empêchent le respect de ses obligations et d’en 
limiter les dommages. » 

 
 

 Beoordeling CREG 

 

163. De CREG stelt vast dat “les explosions, les défaillances mécaniques ou les accidents 

affectant toute instalaltion de transport ou autre usine ou équipement nécessaire à la mise 

en oeuvre du présent Contrat” in het ontworpen artikel 5.1 worden aangeduid als mogelijke 

gevallen van overmacht.  

 

De CREG merkt op dat dergelijke gebeurtenissen in geen geval systematisch overmacht 

uitmaken. Deze gebeurtenissen maken slechts overmacht uit nadat de gemeenrechtelijke 

voorwaarden daartoe zijn vervuld (onvoorzienbaar karakter, buiten elke controle van de partij 

die overmacht inroept). De CREG stelt vast dat het ontworpen artikel 5.1 het gemeen recht 

evenwel niet buiten spel zet aangezien artikel 5.1, tweede lid, van het voorstel aanvangt met 

de volgende zinsnede: “Pour autant qu’ils respectent les exigences stipulées à la phrase 

précédente(…)”. In de bedoelde “phrase précédente” wordt bepaald dat het gaat om « tout 

événement imprévisible sur lequel une Partie agissant en Opérateur Prudent et Diligent n’a 

aucun contrôle, causant ou entraînant une impossibilité pour ladite Partie de respecter une 

obligation en vertu du présent Contrat, à l’exception de celle, énoncée ci-dessous, du 

versement d’une somme d’argent ». 

 
De opsomming van de gevallen van overmacht zijn bijgevolg –terecht- nog steeds 

afhankelijk van het voldaan zijn van de gemeenrechtelijke voorwaarden om van overmacht te 

kunnen spreken. Er moet met andere woorden nog steeds worden aangetoond dat het gaat 

om een situatie die onvoorzienbaar was en buiten de controle van de partij, handelend als 

een redelijk en voorzienbaar operator, plaatsvond.  
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164. Naar aanleiding van de openbare raadpleging werd opgemerkt dat “lock-outs” uit het 

artikel moet verdwijnen aangezien een “lock-out” steeds beslist wordt door de werkgever.  

 

Wat betreft lock-outs30 is het inderdaad zo dat een dergelijke gebeurtenis per definitie 

afhankelijk is van de wil van een partij en bijgevolg nooit een geval van overmacht kan 

uitmaken. Aangezien de definitie van “lock-out” strijdt met de definitie zelf van overmacht 

moet de term “lock-out” uit de lijst van voorbeelden van mogelijke gevallen van overmacht 

verdwijnen. 
 

165. De CREG is van mening dat de woorden “à l’exception de celle, énoncée ci-dessous, 

du versement d’une somme d’argent” in de eerste zin van het ontworpen artikel 5.1 

aanleiding geeft tot verwarring. Het is immers niet duidelijk naar welke verplichting/bepaling 

deze woorden wensen te verwijzen. De CREG stelt bijgevolg voor deze woorden uit het 

voorstel van contract weg te laten. 

 

166. Het feit dat een bankgarantie vereist wordt in geval van nieuwe aansluitingen geeft 

aanleiding tot het herhalen van een opmerking van de CREG met betrekking tot force 

majeure, gemaakt ter gelegenheid van de analyse van andere overeenkomsten voor de 

toegang tot het vervoersnet, gehanteerd door Fluxys: 

 

”Overmacht sluit per definitie de notie « fout » uit en geeft nooit aanleiding tot het 

betalen van schadevergoeding. In geval van beëindiging van rechtswege van de 

overeenkomst in geval van blijvende overmacht zal de gestorte bankwaarborg 

moeten worden teruggegeven. Indien de overeenkomst gedeeltelijk is uitgevoerd op 

het ogenblik van beëindiging, zal een afrekening moeten worden gemaakt, daarbij 

toepassing makend van de theorie van de onverschuldigde betaling.» 

 

 

 
6. DUUR 

 

 Ontworpen bepaling 

 

                                                 
30 “Een lock-out is eigenlijk een tijdelijke sluiting van een onderneming, niet om economische redenen 
of om redenen eigen aan de onderneming, maar een actie om patronale eisen of standpunten kracht 
bij te zetten in een collectief conflict” (cfr. webstek van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg) 
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“Sans prejudice des Clauses 7, 8.6 et 8.9, le présent Contrat entrera en vigueur à la 
date de sa signature (“la Date de départ”) et restera en vigueur pour une période 
indéfinie.” 

 

 

 Beoordeling CREG 

 

167. De CREG acht het een goede zaak dat thans ondubbelzinnig uit het contract blijkt dat 

het wordt aangegaan voor onbepaalde duur. 

De verwijzingen naar de artikelen 8.6 en 8.9 lijken echter niet (langer) pertinent, vermoedelijk 

door het weglaten van artikelen en een hernummering van de artikelen. Er bestaat geen 

artikel 8.9 en artikel 8.6 houdt een voorrangsbepaling in, waarvan niet valt in te zien wat 

deze met de duur van het standaard aansluitingscontract te maken heeft. 

De CREG vraagt Fluxys hieromtrent duidelijkheid te scheppen. 

 

168. De CREG is het niet eens met de opmerking van een eindafnemer dat expliciet moet 

worden gesteld dat de overeenkomst eindigt indien het aardgasontvangststation niet meer 

fysiek verbonden is met het vervoersnet. De eindafnemer kan met naleving van een 

opzeggingstermijn van drie maanden de overeenkomst opzeggen en het fysisch afschakelen 

van zijn installaties vragen (artikel 7.1). Indien het aardgasontvangststation door overmacht 

niet langer aangesloten is op het aardgasvervoersnet, zal de overeenkomst geschorst zijn en 

zal zij bij blijvende overmacht van rechtswege beëindigd zijn. 

 

 

7. ONTBINDING EN VERHAAL 
 

 Ontworpen bepaling 

 

“7.1 Le Client final a le droit, moyennant un préavis de trois (3) mois, de demander la 
déconnection de la Station de Réception de Gaz naturel du Réseau de transport et de 
mettre fin à présent Contrat, sous réserve du paiement des Tarifs régulés pour la 
déconnexion. 
OU POUR LES NOUVEAUX RACCORDEMENTS – Sans préjudice de l’appel par 
Fluxys à la garantie bancaire dont question à la Clause 3.2.1, le Client final a le droit, 
moyennant un préavis de trois (3) mois, de demander la déconnexion de la Station de 
Réception de Gaz naturel du Réseau de transport et de mettre fin à présent Contrat, 
sous réserve du paiement des Tarifs régulés pour la déconnection. 
7.2 Sans préjudice (i) d’autres droits et recours de l’une des Parties et (ii) des recours 
possibles au titre du droit belge, chaque Partie aura le droit de mettre fin 
immédiatement au présent Contrat par notification écrite à l’autre Partie, si cette 
dernière devient insolvable, si une ordonnance est rendue, si une résolution est passée 
pour la liquidation, l’administration, la clôture ou la dissolution de l’autre Partie, ou si un 
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agent administratif ou autre administrateur judiciaire, un gérant, une fiduciaire, un 
liquidateur, un administrateur, ou un agent similaire est désigné pour l’intégralité ou une 
part substantielle des avoirs de l’autre Partie, voire si tout autre événement similaire 
aux éléments précités se produit dans une juridiction applicable. 
7.3 Chaque Partie (« Partie résiliante ») aura le droit, sans préjudice de ses autres 
droits ou recours, de mettre fin immédiatement au présent Contrat par notification écrite 
à l’autre Partie, si cette dernière viole substantiellement le présent Contrat (qu’il 
s’agisse d’un événement isolé ou d’une série d’événements constituant ensemble une 
violation substantielle) et ne résout pas ladite violation dans les quinze (15) jours 
ouvrables à compter de la réception de la notification écrite  lui demandant de remédier 
à la situation. 
7.4 Une violation de la Clause 3.2.2 du présent Contrat sera, dans tous les cas, 
considérée comme une violation substantielle du présent Contrat pour laquelle il 
n’existe aucun recours. Sans préjudice de la Clause 4.5 et de ses autres droits et 
recours, en cas de résiliation du présent Contrat au titre de cette clause, le 
Transporteur sera, sans préavis écrit et sans indemnisation quelconque due au Client 
final, en droit de fermer la Vanne d’Isolement Général d’Entrée. 
 

 

 Beoordeling CREG 

 

169. Artikel 7.1 van het voorstel bevestigt voor wat betreft de eindafnemer de 

gemeenrechtelijke regel dat contracten van onbepaalde duur steeds eenzijdig kunnen 

worden opgezegd, met dien verstande dat de na te leven opzeggingstermijn gepreciseerd 

wordt. De in acht te nemen opzeggingstermijn lijkt redelijk. Voor wat betreft Fluxys verwijst 

de CREG naar hetgeen zij uiteengezet heeft in §38 van deze beslissing. 

 

Aan de opmerking van eindafnemers dat het niet de bedoeling kan zijn dat voor wat betreft 

nieuwe aansluitingen de overeenkomst niet kan worden opgezegd tot zolang de 

bankgarantie niet zou zijn vervallen, werd tegemoet gekomen door Fluxys. Het opzegrecht 

wordt gegarandeerd, doch op straffe van verval van de bankgarantie.  

 

170. Wat de artikelen 7.2 tot en met 7.4 van het voorstel betreft, is de CREG van mening 

dat het standaard aansluitingscontract slechts door Fluxys eenzijdig kan worden beëindigd in 

de gevallen waarin de toegang tot het net aan deze eindafnemer op grond van de gaswet 

kan worden geweigerd. Hetgeen de CREG uiteenzette in §38 van deze beslissing weze hier 

integraal herhaald. 

  

171. De CREG heeft een tweede bezwaar bij de voorgestelde artikelen 7.2 tot en met 7.4. 

Deze artikelen zijn immers, ook al zijn ze wederkerig geformuleerd, in de praktijk geenszins 

evenwichtig.  
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Immers, in geval van een contractuele wanprestatie in hoofde van Fluxys zal de eindafnemer 

nooit vragende partij zijn om de niet-nakoming te sanctioneren met de ontbinding van de 

overeenkomst. De eindafnemer wil namelijk nog steeds aardgas en valt daarvoor 

noodzakelijkerwijze terug op Fluxys, gelet op haar monopoliepositie. De eindafnemer zal 

integendeel veeleer via ingebrekestelling van Fluxys de uitvoering in natura trachten te 

bekomen (indien mogelijk). Zo nodig zal hij de rechter moeten vragen Fluxys te veroordelen 

tot nakoming van haar verbintenis, of bij wijze van equivalent, tot betaling van een 

vervangende schadevergoeding. Tevens kan hij de rechter de toelating vragen om een 

derde de prestatie te laten uitvoeren op kosten van Fluxys.  

 

De uitdrukkelijke ontbindende bedingen strekken bijgevolg niet tot voordeel van beide 

partijen, doch uitsluitend van Fluxys. Daarbij komt nog dat de ontbinding van de 

overeenkomst voor de eindafnemer, indien Fluxys zich zou beroepen op een dergelijk 

uitdrukkelijk ontbindend beding, bijzonder ernstig is gelet op de voornoemde 

monopoliepositie van Fluxys.  

 

Met andere woorden, de voorgestelde bepalingen vervat in de artikelen 7.2 tot en met 7.4 

zijn disproportioneel aangezien ze uitsluitend Fluxys tot voordeel strekken. Zij belemmeren 

zodoende de toegang tot het net en zijn strijdig met het belang. Zij kunnen slechts behouden 

blijven in hoofde van de eindafnemer. 

 

 

8. DIVERSE BEPALINGEN 
 
8.1 Avis 
 

 Ontworpen bepaling 

 

« Sauf disposition contraire expresse, tout avis et toute demande prévus dans la 
présente convention seront formulés par écrit et réputés avoir été donnés en temps et en 
heure s’ils ont été remis ou envoyés à l’autre partie par télégramme, télécopie (auquel 
cas la télécopie sera immédiatement confirmée par courrier), telex – prépayé- ou par 
poste aérienne, aux adresses suivantes: 
Fluxys SA : 
31, avenue des Arts 
1040 BRUXELLES – Belgique 
Tél. : + 32 2 282 77 77 
Fax : + 32 2 282 02 50 

 
Client final : 
……….. 
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……….. 
……….. 
ou à toute adresse susceptible d’être modifiée de temps à autre par chaque Partie et 
notifiée par écrit à l’autre Partie. De tels avis envoyés par avion et communications de 
routine, à l’instar des déclarations et factures, seront considérés comme parfaitement 
réceptionnés une fois déposés dans le courrier, sous la forme d’un envoi recommandé 
affranchi, à l’adresse appropriée stipulée ci-dessus. 
Un rapport des transmissions de télécopie attestera de la réception d’avis et de 
communications envoyés par télécopie. » 

 

 

 

 Beoordeling CREG 

 

172. Een eindafnemer maakt de volgens de CREG terechte opmerking dat, in geval van 

een aangetekende zending, het logischer zou zijn indien deze geacht wordt rechtsgeldig te 

zijn ontvangen op de datum van ontvangstbetekening. Het is inderdaad niet redelijk ervan uit 

te gaan dat de inhoud van de aangetekende zending gekend is op de datum van verzending 

ervan, al kan voor aangetekende brieven die niet worden opgehaald de voorgestelde 

formulering behouden blijven.  

 

 

8.4 Divisibilité 
 

 Ontworpen bepaling 

 

“Si une des dispositions du présent Contrat est ou devient invalide, illégale ou 
inexécutable en tout ou en partie, les Parties se consulteront afin de remplacer cette 
disposition par une disposition valide et réalisable. A défaut de ce faire, ladite 
disposition sera retirée du présent Contrat, laquelle ne sera pas modifiée par ailleurs. » 

 

 Beoordeling CREG 

 

173. Hopelijk staat de goedkeuring van de CREG van het standaard aansluitingscontract 

garant voor het geldig en wettig karakter van de bepalingen ervan en blijkt deze bepaling in 

de praktijk overbodig.  

 

In elk geval kan de voorgestelde bepaling geen afbreuk doen aan de 

goedkeuringsbevoegdheid van de CREG bedoeld in artikel 15/14, §2, tweede lid, 6°, van de 

gaswet. Zij moet dan ook op die manier wordt geïnterpreteerd, nl. dat Fluxys een voorstel 
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van gewijzigd standaard aansluitingscontract ter goedkeuring aan de CREG zal voorleggen 

nadat partijen elkaar over een nieuwe geldige bepaling hebben geraadpleegd. 

 

De CREG merkt op dat de Nederlandse vertaling verschilt van de Franstalige versie. In de 

laatste zin van de Franstalige versie wordt bepaald dat de ongeldige bepaling uit de 

overeenkomst zal worden weggelaten en niet elders zal worden gewijzigd, terwijl in de 

Nederlandse vertaling wordt gezegd dat de ongeldige bepaling wordt verwijderd, met dien 

verstande dat de overige bepalingen ongewijzigd blijven.  De draagwijdte van de woorden 

“laquelle ne sera pas modifiée par ailleurs” is niet duidelijk. De CREG vraagt Fluxys om 

verduidelijking, zo nodig aanpassing. 

 

8.7.  Survie de droits, devoirs et obligations 
 

 Ontworpen bepaling 

 

“La résiliation du présent Contrat pour une cause quelconque ne libérera pas une 
Partie de la moindre responsabilité qui, au moment de la résiliation, incombait déjà à 
l’autre ou aux autres Parties ou pouvant leur incomber par la suite eu égard à tout acte 
ou omission antérieure à ladite résiliation. 
 
La fin du présent Contrat ne libère par les Parties de leurs obligations découlant de la 
Clause 8.3 du présent Contrat. Ces obligations resteront en vigueur pour une période 
de trois (3) ans après la fin du contrat.” 

 

 

 Beoordeling CREG 

 

174. Gelet op het weglaten van de bepaling inzake vertrouwelijkheid (artikel 8.3 in vorige 

versies) door Fluxys om tegemoet te komen aan de opmerkingen van eindafnemers, is het 

tweede lid niet langer zinvol en moet het worden weggelaten. De CREG benadrukt dat 

Fluxys gehouden is tot de bepalingen inzake de vertrouwelijkheid van gegevens van 

netgebruikers voorzien in de gaswet en de gedragscode. 

 
 
8.8.  Modification de circonstances 
 

 Ontworpen bepaling 

 

“Toute modification des Tarifs régulés s’appliquera automatiquement au présent 
Contrat. 
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Les Parties conviennent que dans le cas où la CREG approuve un contrat standard de 
raccordement ou des modifications au contrat standard de raccordement 
conformément au cadre légal applicable, le Client final a le droit de demander le 
remplacement du présent Contrat  par un contrat de raccordement conforme à la 
décision de la CREG. Les Parties concluront alors un nouveau contrat de 
raccordement qui remplacera le présent Contrat avec effet à la date d’entrée en 
vigueur du contrat standard de raccordement ou des modifications du contrat standard 
de raccordement.” 

 

 

 Beoordeling CREG 

 

175. Zoals reeds uiteengezet werd in §§22 en 23 van deze beslissing is de CREG 

voorstander van een zo groot mogelijke uniformisering van de aansluitingscontracten 

aangezien de bedoeling van de wetgever is dat standaardvoorwaarden van toepassing zijn 

en eindafnemers een niet-discriminatoire toegang hebben tot het net. Aangezien Fluxys 

gehouden is door het niet-discriminatiebeginsel dient zij de eindafnemers die over een geldig 

bestaand aansluitingscontract beschikken, in elk geval de mogelijkheid te bieden om dit aan 

te passen om het in overeenstemming te brengen met het door de CREG goedgekeurde 

standaard aansluitingscontract. 

 

De CREG acht de voorgestelde contractuele bepaling, die toelaat op verzoek van de 

eindafnemer bestaande contracten te vervangen door contracten aangepast aan het 

goedgekeurde standaard aansluitingscontract of wijzigingen ervan, dan ook in 

overeenstemming met de wet en het algemeen belang met dien verstande dat met de term 

“vervanging” niet kan worden bedoeld dat bestaande afspraken inzake gasdruk, kwaliteit en 

maximale capaciteit op het aansluitingspunt verloren gaan. Deze bepaling moet zo worden 

geïnterpreteerd dat het gaat om een aanpassing van het bestaande contract om het door de 

CREG goedgekeurde standaard aansluitingscontract en desgevallend, de goedgekeurde 

wijzigingen ervan, daarin te integreren. 

 

 
II. DE BIJLAGEN 
 
II.0. Algemeen 

 
176. De operationele procedures toegevoegd in bijlage bij het aansluitingscontract bestaan 

al sinds 1966. Deze werden opgesteld op basis van bestaande regels en specificaties in de 

omringende landen, bij gebrek aan duidelijke wetgeving en normering. Er zijn in de loop der 

jaren aanpassingen geweest op basis van veranderende technologieën, het verschijnen van 
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wettelijke bepalingen en internationale normeringen. Zo verschenen er achtereenvolgens in 

1971, 1977, 1985, 1992, 1996, 1999 aangepaste versies.  

 

Voor wat betreft de drukreduceerlijn (filter, verwarming, regeling en veiligheden (waarvan 

minstens één een “afslagveiligheid (slam-shut valve)” is) is het basisprincipe weinig 

veranderd in de loop der jaren. De specificaties werden in de loop der jaren vooral duidelijker 

naar veiligheid toe. Ook voor de meetlijnen is het basisprincipe weinig veranderd: één 

rotormeter met by-pass of twee turbines in serie/parallel.  

 

In de Aardgascontracten vóór de splitsing van Distrigas in Distrigas en Fluxys werd er 

telkens op gewezen dat het Aardgasontvangstation moest gebouwd worden volgens de 

specificaties van de gasleverancier. De stations werden dan ook gebouwd volgens de 

opgegeven specificaties en pas in dienst genomen indien hieraan werd voldaan. 

 

Algemeen werd een Aardgasontvangstation gebouwd met het concept drukregeling gevolgd 

door meetlijn(en). Dit is historisch gegroeid om een zo juist mogelijke telling (en facturatie) te 

bekomen. Door de telling na de reduceerstraten te plaatsen was de druk en de temperatuur 

in de meetlijn veel stabieler. Vandaag kan men met de moderne technologieën de druk en 

temperatuur bijna doorlopend registreren en is de volgorde reduceerlijn, meetlijn niet meer 

van groot belang. Wat nog steeds belangrijk is, is het feit dat de druk en temperatuurmeting 

zo goed mogelijk moet gebeuren en dat deze metingen geregeld dienen gecontroleerd te 

worden: druk en temperatuur worden vergeleken met referentiemetingen. Hiervoor zijn de 

nodige meetpunten nodig. De tellers worden gecontroleerd via een serieschakeling indien 

deze voorhanden is.  

 

Het materiaal dat Fluxys installeert in een Aardgasontvangstation is ook geëvolueerd door de 

jaren heen. Sinds de jaren ’70 plaatst Fluxys bij de meeste eindafnemers 

registratieapparatuur die geleidelijk geëvolueerd is van plaatselijke registraties van volumes 

tot systemen die gebruik maken van hedendaagse communicatiemiddelen. De plaatsing van 

dit materiaal is altijd schriftelijk afgesproken met de eindafnemer en is altijd in het 

beheer/eigendom van Fluxys gebleven. 

 

Tot voor de liberalisering van de energiemarkt was het voldoende om de meetgegevens 

maandelijks te verzamelen om zodoende zo snel mogelijk vrij goede meetgegevens te 

hebben voor de facturatie en deze dan verder te verwerken en te controleren en te valideren 

zodanig dat de gegevens gefinaliseerd waren de maand later. Een groot deel van de 

eindafnemers gaven dagelijks hun meetgegevens door manueel opgenomen om 08:00 uur: 
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index van de teller, index van het volumeherleidingsinstrument, de lijndruk en de 

lijntemperatuur. 

 

Na de liberalisering is men overgestapt naar een systeem van uurgegevens zodoende dat de 

accurate verzameling van meetgegevens in een stroomversnelling is gekomen en dat de 

eisen aan de meetapparatuur inzake betrouwbaarheid hoger dienen te liggen. 

 

Naar een betrouwbare meting toe is het aangewezen om de bestaande meetlijnen uit te 

rusten met druk- (P), temperatuurmeting (T) en een volumeherleidingsinstrument (VHI) zoals 

voorgeschreven in de gedragscode onder artikelen 77 en 79. Dit vraagt eenvoudige 

interventies die niet heel kostelijk hoeven te zijn. 

 

De meer ingrijpende aanpassingen, in feite alle aanpassingen waarbij laswerken 

noodzakelijk zijn, moeten gefaseerd worden uitgevoerd tegen 1/1/2010 en tegen 1/1/2017 

(zie artikel 3.1.1 van het aansluitingscontract). Dit betekent dat tussen vandaag en deze 

streefdatum de eindafnemers ongeveer 10 jaar hebben om een beperkt aantal aanpassingen 

te maken om op een veiligere en betrouwbaardere manier te werken.  

 

Een bijkomende verplichting t.o.v. de eindafnemers in het voorstel van Fluxys is dat een 

defecte of slecht werkende meting binnen de zeven dagen dient in orde gebracht te worden. 

Dit wil zeggen dat er reservemateriaal dient voorzien te worden. Eindafnemers die vandaag 

over slechts één teller beschikken hebben hiermee natuurlijk een probleem. Diegene die 

vroeger geïnvesteerd hebben in een dubbele telling hoeven zich geen zorgen te maken want 

aangezien ze over een tweede meter beschikken zijn ze in conformiteit met de gevraagde 

verplichting. In de geliberaliseerde markt is een betrouwbare meting van bijzonder groot 

belang om het gas te kunnen toewijzen naar de juiste vervoerder en/of leverancier. Daarom 

is deze verplichting verantwoord. 

 

Verder zijn er de nieuwe wetten (PED, ATEX, …) die de laatste jaren verschenen zijn en 

waaraan de meeste Aardgasontvangstations (gebouwd voor het verschijnen van deze 

wetgeving) niet voldoen en ook nooit zullen voldoen omdat deze certificatie niet retroactief is. 

Enkel gedeelten die vernieuwd of gewijzigd worden, zullen hier geleidelijk aan moeten aan  

voldoen.  

 

De huidige Belgische wetgeving is momenteel vrij vaag in hetgeen opgelegd wordt voor 

gasinstallaties (in tegenstelling met de wetgeving rond elektrische installaties (AREI)). 

Daarom zijn  er verschillende belanghebbende partijen : gasmaatschappijen, 
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constructeurs,… die samenkomen en op Europees en internationaal vlak normen vastleggen 

om hier aan bepaalde vragen te voldoen. Ook Fluxys werkt mee (als raadgever) aan 

verschillende werkgroepen rond normalisering.  

 

De wetgever heeft zelf ingezien dat men met de bestaande wetgeving geen kant en klare 

richtlijnen heeft om een aardgasontvangstation te bouwen. 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 (B.S. 5 juli 2001) staat 

in afdeling 1 (Aansluitingspunten van afnemers op het vervoersnet) artikel 14 : “De 

afnemingsposten bevatten de nodige apparatuur voor de gasregeling en -meting. Deze 

apparatuur dient overeen te stemmen met de Europese normen en de specificaties van de 

vervoersonderneming.” 

 

De operationele procedures in bijlage bij het aansluitinsgcontract van Fluxys zijn dan ook 

opgesteld op basis van bestaande normen en daar waar er wetgeving bestaat werd deze 

wetgeving mee opgenomen.  

 

Het eerste voorstel van operationele procedures (in bijlage bij het eerste voorstel van 

aansluitingscontract contract onder de benaming aansluitingsprocedures) dat Fluxys heeft 

voorgelegd bevatte heel wat aanbevelingen opgenomen op basis van de vele vragen die 

Fluxys in de loop van de jaren kreeg van de eindafnemers. Op vraag van de eindafnemers 

werden de Operationele procedures aangepast met als doel enkel nog de bepalingen te 

laten staan die als minimale verplichtingen moeten worden opgelegd namelijk datgene wat 

wettelijk verplicht is en noodzakelijk is omwille van veiligheidsredenen. (zie in dat verband 

consultatieverslag Creg ….). Daarnaast zal een complete niet-bindende tekst blijven bestaan 

in de vorm van een informatiedocument met aanbevelingen en/of richtlijnen.  

 

De minimale verplichtingen die Fluxys behouden heeft zijn gebaseerd op: 

- Bestaande wetteksten, 

- De veiligheid van de installatie 

- De nood aan een goede betrouwbare en controleerbare meting 

- De veiligheid van het aardgasvervoersnet 
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II.1. Bijlage 1 : Operationele Procedures 
 
1  ALGEMENE BEPALINGEN 
177. Indien een onafhankelijk en erkend organisme een document moet opmaken ter 

goedkeuring dient verwezen te worden naar een bepaalde referentie. Refereren naar “de 

wetgeving” en “de regels van goed vakmanschap” blijven vage omschrijvingen en zijn voor 

een keuringsorganisme moeilijk werkbaar. In dit verband kunnen de bepalingen opgenomen 

in de Operationele procedures een uitstekende leidraad zijn. 

 

Het concept “Aardgasontvangststation” moet dan ook duidelijk worden omschreven om te 

voorkomen dat de Operationele procedures verplichtingen opleggen voor installaties die in 

feite geen deel meer uitmaken van het Aardgasontvangstation. Zo zal er, zowel in de 

definities als in een bijkomende bijlage duidelijk gemaakt worden welke wat installaties onder 

de verantwoordelijkheid van Fluxys vallen en welke installaties onder de 

verantwoordelijkheid van de eindafnemer thuishoort. (zei supra § 76 en  § 85) 

 

178. Verder is het een misverstand dat bij wijzigingen het gehele Aardgasontvangstation 

zou moeten worden aangepast. In dit verband moet de tekst zeker aangepast worden. Als bij 

wijze van voorbeeld een teller moet vervangen worden dient de nieuwe teller te voldoen aan 

de specificaties zoals deze nu omschreven worden. Enkel indien voor de vervanging van de 

huidige teller er aanpassingen moeten gebeuren aan de meetlijnen zelf, dient de hele 

meetlijn natuurlijk in overeenstemming te komen met de huidige operationele procedures. 

Wordt een rotormeter vervangen door een turbinemeter dan dient hierdoor de volledige 

meetlijn aangepast te worden en moet er dus voldaan worden aan de volledige omschrijving 

van de meetlijn zoals in de Operationele procedures wordt beschreven. 

 

179. De CREG suggereert artikel 1 als volgt aan te passen: 

 

“De Eindafnemer dient de Vervoerder voor de inbedrijfstelling van een nieuw 
Aardgasontvangststation of van elke vervanging van uitrusting of onderdelen van een 
bestaand Aardgasontvangststation , alle ter zake dienende documenten te bezorgen 
waaruit blijkt dat het aardgasontvangststation of de aangepaste onderdelen in 
overeenstemming is (zijn) met: 

 
(a) de technische specificaties zoals die ten tijde van de indienststelling van toepassing 

zijn; 
(b) alle ter zake dienende wet-en regelgeving, daaronder mee inbegrepen de 

documenten waarnaar verwezen wordt in artikel 3.3 en 3.8. 
Voor bestaande installaties zal de Vervoerder, indien beschikbaar en op verzoek, een 
kopie van alle terzake dienende documenten waarnaar in artikel 3.3 en 3.8 verwezen 
wordt, bezorgen aan de Eindafnemer.” 
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2 ALGEMEEN 
 
2.2  DE MEETAPPARATUUR 
 
180. Dit artikel bevat onduidelijkheden en onnauwkeurigheden. Zo is er sprake van 

“meetapparatuur”. Het is onduidelijk over welke apparatuur het hier gaat. Bepaalde 

onderdelen van de meetapparatuur behoren immers toe aan/worden beheerd door Fluxys. 

Verder wordt er in dit artikel ook meermaals verwezen naar van toepassing zijnde codes, 

richtlijnen, standaarden, normen, wetgeving, enz… Dit is veel te ruim en daarom dienen de 

bewoordingen “de bedrijfsvoorschriften, de toepasselijke codes, standaarden en normen 

alsook met de operationele ervaring” te worden geschrapt. 

 

Daar waar het gaat om “tolerantiegrenswaarden” en afwijkingen van meetinstrumenten is uit 

recente ervaring gebleken dat daar heel wat onduidelijkheden over bestaan, zelfs in de 

wetgeving. Er wordt ook verwezen naar toepasselijke codes, standaarden en normen en 

regels van goed vakmanschap. De tolerantiegrenzen worden duidelijk omschreven in de 

normen en koninklijk besluit van 20 december 1972 onder 3.5.6.1 Algemeenheden (3.5.6 

Onderdelen voor volumemeting). Zowel het nieuwe koninklijk besluit van 13 juni 2006 voor 

gasmeters als het oude koninklijk besluit van 20 december 1972 betreffende de gasmeters 

geven dezelfde tolerantiegrenszen aan voor gasmeters31. Ook OIML R6, OIML R32 alsook 

de laatst verschenen OIML R137-1 (voor gasmeters) hanteren dezelfde waarden maar 

geven eveneens tolerantiegrenzen voor druk, temperatuur en volumeherleiding. De 

respectievelijke normen EN 12261, EN12480 en EN 12405-1 omschrijven eveneens deze 

tolerantiegrenzen. Het artikel dient in deze zin dan ook te worden aangepast.  

  

181. Verder wordt gesteld dat de Eindafnemer met de nodige regelmaat proeven moet 

laten uitvoeren en dit handelend als Voorzichtige en Zorgvuldige Operator. Hier wijkt Fluxys 

in zekere zin af van een praktijk die erin bestaat dat Fluxys jaarlijks met de Verbruiker een 

controle uitvoert. Momenteel staat er nog niets vermeld in de wetgeving betreffende de 

                                                 
31 Op 13 juni 2006 verscheen (in het BS op 09 augustus 2006) het koninklijk besluit betreffende 
meetinstrumenten (dat in werking treedt op 30 oktober 2006). Dit KB omschrijft nergens dat het 
koninklijk besluit van 20 december 1972 betreffende de gasmeters niet meer geldig is. Er wordt enkel 
verwezen naar het feit dat modelgoedkeuringen niet meer mogen afgeleverd worden op basis van het 
koninklijk besluit van 20 december 1972. Voor bestaande modelgoedkeuringen van onbeperkte duur 
geldt een geldigheidsduur voor een periode van maximaal 10 jaar te rekenen vanaf 30 oktober 2006. 
In bijlage MI-002 Gasmeters en volumeherleidingsinrichtingen staat duidelijk geschreven: “De 
relevante eisen van bijlage I, de specifieke eisen van en de overeenstemmingsbeoordelingsprocedure 
genoemd in deze bijlage, gelden voor gasmeters en volumeherleidingsinrichtingen als hieronder 
gedefinieerd en bestemd om gebruikt te worden op de afnamepunten van de distributienetwerken 
of stroomafwaarts ervan als verdeelmeters”. Deze inleiding eindigt met een zin “De andere meters 
beantwoorden tenminste aan de relevante eisen van bijlage I en de specifieke eisen van deze bijlage”. 
Fundamenteel maakt het dus geen verschil betreffende de eisen gesteld aan de gasmeters.  
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gasmeters over periodieke herijkingen, maar een koninklijk besluit hieromtrent is in 

voorbereiding. Daarom werd de keuze gemaakt om momenteel nog geen voorschriften op te 

leggen betreffende de herijking van meetapparatuur. 

 

Aangezien het Aardgasontvangststation eigendom is van de Eindafnemer is het de 

verantwoordelijkheid van de Eindafnemer en uiteraard in zijn eigen belang om met nodige 

regelmaat, als Voorzichtige en Zorgvuldige Operator, de goede en nauwkeurige werking van 

zijn meetapparatuur te bewaken. Daar waar het mogelijk is, probeert Fluxys ook een 

jaarlijkse controle uit te voeren (onder de vorm van een serieschakeling bv.).In artikel 2.2 

staat bijgevolg dat iedere partij de nauwkeurigheid altijd mag laten nakijken en controleren. 

De wetgeving stelt duidelijk dat, indien vastgesteld wordt dat de meetapparatuur buiten de 

vastgelegde tolerantiegrenzen is, deze apparatuur terug afgeregeld dient te worden en terug 

moet aangeboden worden voor een ijking.  

 

182. De CREG suggereert artikel 2.2 als volgt aan te passen: 

 

“De Eindafnemer dient alle meetapparatuur in overeenstemming te houden met de 
geldende wet- en regelgeving, alsook met de fabrieksvoorschriften en andere 
specificaties als omschreven in deze Operationele procedures, met uitzondering van 
de Installaties van de Vervoerder welke door de Vervoerder zullen onderhouden 
worden. De tolerantiegrenswaarden voor alle meetapparatuur is in overeenstemming 
zijn met de geldende wet- en regelgeving. De Eindafnemer dient de metrologische 
procedures en tolerantiegrenswaarden toe te passen met inachtneming van de 
geldende wet- en regelgeving en met algemeen erkende normen. 

 
De Eindafnemer dient met de nodige regelmaat controles te laten uitvoeren, 
handelend als Voorzichtige en Zorgvuldige Operator en met inachtneming van de 
geldende wet- en regelgeving, de toepasselijke codes, standaarden en normen 
alsook in overeenstemming met de fabrieksvoorschriften en andere specificaties als 
bedoeld in deze Operationele procedures. 

 
Het is beide Partijen toegestaan, zo vaak als dienstig wordt geacht en handelend als 
Voorzichtige en Zorgvuldige Operator, de precisie van de geïnstalleerde 
meetapparatuur te laten controleren. Bovendien heeft elke van de partijen het recht 
de controle te vragen van de meetapparatuur, handelend als Voorzichtige en 
Zorgvuldige Operator, in aanwezigheid van een afgevaardigde van de andere partij. 
Deze controle kan onder andere door indien mogelijk een vergelijking met een andere 
aanwezige meetinstallatie (zie verder punt 3.4.3) en/of door het plaatsen van tellers in 
serieschakeling. 

 
Indien uit deze controles blijkt dat de apparatuur niet binnen de toegestane 
tolerantiegrenzen functioneert, dan komen de controlekosten alsook de daarop 
volgende afstellings- en kalibratiekosten ten laste van de Eindafnemer. Beide Partijen 
het recht een herijking van de meettoestellen te laten uitvoeren op een erkende 
ijkbank naar keuze. Daarbij is de aanwezigheid van een afgevaardigde van de 
Partijen niet vereist. Over elke controle dient een schriftelijk rapport te worden 
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opgesteld dat ondertekend wordt door beide Partijen en, indien van toepassing, door 
de Constructeur. 

 
Indien de belanghebbende Partijen enige onnauwkeurigheid in het meetresultaat 
vaststellen of indien enige meetapparatuur buiten dienst is dan wel een reparatiebeurt 
ondergaat met een onjuiste meting van de herleverde Aardgashoeveelheden tot 
gevolg, voor een wel of niet nader bepaalde tijdspanne, moeten de Vervoerder, de 
Eindafnemer en de Bevrachter(s) van de Eindafnemer deze herleverde hoeveelheid 
in samenspraak ramen op basis van de best beschikbare gegevens. Deze raming 
wordt uitgevoerd over een tijdvak dat ingaat op het ogenblik dat de onnauwkeurigheid 
wordt vastgesteld of op het ogenblik waarop de meetapparatuur buiten dienst is 
gesteld. Indien de tijdspanne onbekend is of indien de partijen geen 
overeenstemming daarover bereiken, worden deze correcties toegepast over een 
tijdvak dat zich uitstrekt over de helft van de tijd die sedert de laatste controledatum, 
waarbij is vastgesteld dat de meetapparatuur nog in goede werking was, is 
verstreken. Deze controledatum is ofwel de datum van de laatste controle, ofwel de 
datum van de laatste kalibratie. “ 

 

 
 
3 TECHNISCHE SPECIFICATIE VOOR AARDGASONTVANGSTATIONS 
 
 
3.2 AANSLUITING OP HET VERVOERSSYSTEEM 
 
183. De definities van de termen  “ingangsafsluiter”, “ingangshoofdafsluiter”,  

“aansluitingspunt” werden aangepast. De definitie van “locatieoperator” ontbreekt. Bedoeld 

wordt de Eindafnemer. 

184. De CREG suggereert de titel te wijzigen als volgt: 

 

“3.2 AANSLUITING OP HET VERVOERSNET” 

 

185. De CREG suggereert artikel 3.2 laatste alinea als volgt aan te passen: 

 

“De Ingangsafsluiter (als hij bestaat) op het Aardgasontvangststation moet in alle 
omstandigheden makkelijk bereikbaar zijn voor de Eindafnemer en/of zijn 
vertegenwoordiger(s) en op een veilige afstand van de grens van het 
Aardgasontvangststation (omheining, muur, …) gelegen zijn. Deze Ingangsafsluiter 
(als hij bestaat) moet te allen tijde operationeel zijn (bijvoorbeeld: in geval van 
brand).” 

 

 

 
3.4     CONFIGURATIE VAN HET AARDGASONTVANGSTATION 
 
3.4.1 ALGEMEEN 
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186. Het is aangewezen dat op het schema in bijlage 6 duidelijk wordt aangegeven waar 

het Aardgasontvangstation begint en eindigt en ook aan te duiden waar het 

Ontspanningstation ligt. Zoals boven gesteld is de volgorde ontspanningsstation en 

meetstation niet meer relevant. De bijlage 6 is eveneens aangepast om tegemoet te komen 

aan deze vraag.  

 

187. De CREG suggereert artikel 3.4.1 als volgt aan te passen: 

 

“Zie het functieschema 4.00.000/0862 (zie bijlage 6)  
Een Aardgasontvangststation bestaat tenminste uit: 

- het leidingsvak tussen het Aansluitingspunt en de ingangscollector, daaronder mee 
inbegrepen de eventuele ingangsafsluiter (indien van toepassing); 

- de isolerende dichting(en); 
- op de ingangscollector:  

• drukmeetpunten 
• temperatuurmeetpunt 

- het ontspanningsstation (indien van toepassing); 
- het meetstation (voor, na of zonder ontspanningsstation); 
- een odorisatiesysteem (indien van toepassing); 
- de aansluiting van de gastoevoerleiding naar de ketels (indien van toepassing); 
- een isolerende dichting (indien de uitgangsleiding van het station ondergronds is); 
- een uitgangsafsluiter (indien van toepassing). 

 

 

188. De CREG suggereert artikel 3.4.2.1 als volgt aan te passen: 

 

“Het Ontspanningsstation moet in overeenstemming zijn met EN 12186.” 

 
 
3.4.3 ONDERDELEN VOOR VOLUMEMETING 
 
 

189. Naast de voorgestelde types meters (rotorgasmeter en turbinemeter) zijn ook 

ultrasoonmeters meer en meer gangbaar en reeds in gebruik in België. Er is een terechte 

bezorgdheid om zeer accuraat te meten en dus kunnen enkel zeer nauwkeurige meters 

worden gebruikt en dus enkel deze die goedgekeurd zijn door de Belgisch Metereologische 

Dienst ofwel deze die over een type-goedkeuringscertificaat in een andere Europese lidstaat 

beschikken 

 

Ultrasoonmeters zijn nog maar uitzonderlijk op twee plaatsen toegestaan op basis van een 

specifieke en individuele gebruikstoelating per teller en onder toezicht van de Belgische 

Metrologie. Deze toestemming dient expliciet aangevraagd te woorden aan de FOD 

Economie (dienst Metrologie) omdat momenteel enkel Turbinemeters, Rotormeters en 
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Balgenmeters toegelaten zijn als gasmeter voor fiscale doeleinden. Zelfs het koninklijk 

besluit van 13/06/2006 staat niet toe dat Ultrasoonmeters kunnen gebruikt worden omdat 

deze nog geen modelgoedkeuring hebben op basis van dit koninklijk besluit. Momenteel zijn 

de bekomen resultaten van de uitzonderlijk toegestane installaties weinig overtuigend qua 

betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. 

 

190. Artikel 3.4.3.2 dient als volgt te worden aangepast: 

Overal waar NBN staat wordt dit vervangen door EN. 

 

De CREG suggereert artikel 3.4.3.3. als volgt aan te passen: 

“3.4.3.3 Andere meetsystemen 
 

Een andere meettechnologie zal gebruikt mogen worden mits schriftelijke 
toestemming van de vervoerder en na het bekomen van een individuele en specifieke 
gebruikstoelating van de Belgische Metrologie.” 

 

 
 
3.5 EIGENSCHAPPEN VAN DE UITRUSTING 
 
3.5.1 ALGEMENE BOUW- EN MONTAGEREGELS 
 
191. Artikel 3.5.1 dient als volgt te worden aangepast: 

 
In punt 1.2 wordt NBN vervangen door EN. 
 
 
3.5.6 ONDERDELEN VOOR VOLUMEMETING 
 
192. De CREG suggereert artikel 3.5.6.1 als volgt aan te passen: 

 
“3.5.6.1 Algemeen 

 
- De gasmeting onder meetcondities gebeurt onverminderd artikel 3.4.3.3: 

 
               a) ofwel door een Rotorgasmeter; 
               b) ofwel door een Turbinemeter. 
 

- Het model van de Meter moet worden goedgekeurd met inachtneming van het 
Koninklijk Besluit van 13 juni 2006 (BS van 9 augustus 2006) 

 
- Het bereikinterval van de Meters bedraagt minstens 1/20; 

 
- De Meters mogen de toleranties van klasse 1,0 nooit overschrijden; 

 
- De materiaalspecificaties worden nader beschreven in hoofdstuk 3.6.6; 
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- De Rotorgasmeters moeten voldoen aan de specificaties bepaald in de internationale 
aanbevelingen OIML R6, OIML R32 en OIML R137-1en in EN 12480; 
 

- De Turbinemeters moeten voldoen aan de specificaties bepaald in de internationale 
aanbevelingen OIML R6, OIML R32 en OIML R137-1 en in EN 12261; 
 

- De Volumeherleidingsinstrumenten moeten voldoen aan de specificaties van 
EN 12405-1.” 

 
 
3.5.7    Druk- en Temperatuurmeting 
 
193. In artikel 3.5.7.1 van het ontwerp van aansluitingsprocedures worden nog steeds vijf 

druk- en temperatuurmeetpunten opgelegd. Dit is geen wettelijke verplichting. De CREG is 

van mening dat er voldoende meetpunten aanwezig moeten zijn. De opsomming stelt niet 

waar deze meetpunten moeten komen maar voor welk doel ze aanwezig moeten zijn. 

Hierdoor kan voor elk station duidelijk vastgesteld worden hoeveel er exact nodig zijn. Het is 

zonder meer duidelijk dat goed geplaatste temperatuur- en drukmeetpunten belangrijk zijn 

voor de correcte werking van een meetlijn en de mogelijke controles.  

 

De eindafnemer kan niet beschikken over de in deze bepaling vereiste meetpunten voor druk 

en temperatuur en zal voor eigen gebruik bijkomende meetpunten dienen te voorzien.  

 

194. De CREG suggereert artikel 3.5.7.1 als volgt aan te passen: 

“3.5.7.1 Algemeen 
 

Elke meetlijn moet uitgerust zijn met een collector, bestaande uit een aansluitingspunt 
op het “Pm” (“Pr”) meetpunt, een afvoer onder in de collector en met vier 
drukmeetpunten met afsluiter en afdichtstop of aansluiting om de Bedrijfsdruk(OP) 
correct te meten en de meettoestellen te kunnen controleren. Deze drukmeetpunten 
dienen expliciet om volgende functionaliteiten te waarborgen: 

- voor de precisiemanometer; 
- voor de aansluiting van een controlemanometer; 
- voor de aansluiting van de druktransmitter van het Volumeherleidingsinstrument; 
- voor het Telemetingsysteem van de Vervoerder; 

 
Elke meetlijn moet voorzien zijn van vier temperatuurmeetpunten (met zakbuizen) die 
expliciet gebruikt worden voor onderstaande functionaliteiten te waarborgen, teneinde 
een correcte temperatuurmeting te kunnen uitvoeren en de meettoestellen te 
controleren: 

- voor de precisiethermometer; 
- voor de eventuele aansluiting van een controlethermometer; 
- voor de eventuele aansluiting van de temperatuurtransmitter van het 

Volumeherleidingsinstrument; 
- voor het Telemetingsysteem van de Vervoerder; 

 
Het staat de Eindafnemer vrij om bijkomende meetpunten (voor druk en:of 
temperatuur) te voorzien voor eigen gebruik.” 
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3.6 MATERIAALEIGENSCHAPPEN 

 
 
195. Artikel 3.6 dient als volgt te worden aangepast: 

 
In het artikel 3.6 wordt NBN geschrapt. 
 
 
3.7 DOOR DE CONSTRUCTEUR UIT TE VOEREN PROEVEN 
 
196. Artikel 3.7 dient als volgt te worden aangepast: 

 
In het artikel 3.7 wordt NBN geschrapt. 
 
 
3.8 ONDER GAS ZETTEN 
 
 
197. Het openen van de ingangshoofdafsluiter mag enkel uitgevoerd worden door een 

vertegenwoordiger van Fluxys en steeds op uitdrukkelijke vraag van de Eindafnemer, zowel 

voor nieuwe stations als bij sluiting voor interventies en incident. Het sluiten van deze 

afsluiter gebeurt ofwel door de Eindafnemer ofwel door Fluxys maar dan op vraag van de 

afnemer of met het akkoord van de afnemer in onderling overleg. 

 

198. De CREG suggereert artikel 3.8 punt 2 als volgt aan te passen: 

 

“2. Het onder gas zetten, dat wil zeggen het openen van de Ingangshoofdafsluiter, 
mag uitsluitend uitgevoerd worden een vertegenwoordiger van de Vervoerder op 
expliciet verzoek van de Eindafnemer.” 

 

 
 
4 OPERATIONELE PROCEDURES VOOR HET AARDGASONTVANGSTATION 
 
4.1 TOEGANG TOT HET AARDGASONTVANGSTATION 
 
199. De CREG suggereert artikel 4.1 als volgt aan te passen: 

 

« Le Transporteur doit pouvoir en tout temps avoir accés avec un véhicule jusqu’à la 
Station de Réception de Gaz Naturel et à l’Installation du Transporteur, en minimisant 
les formalités, afin de vérifier le bon fonctionnement des appareils de régulation et de 
mesure. 
Le Client Final informera les délègues du Transporteur des prescriptions applicable 
sur le Site. Les délégués du Transporteur doivent respecter les prescriptions de 
sécurité applicables sur le Site Client Final. » 
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4.2 BEDIENINGSSLEUTEL 
 
 
200. Deze sleutels worden aan de Eindafnemer overhandigd opdat hij in geval van 

incident zelf de Ingangshoofdafsluiter zou kunnen sluiten. Het gebruik van deze sleutel is 

dan ook de verantwoordelijkheid van de Eindafnemer. Het openen van de Ingangsafsluiter 

mag enkel door Fluxys uitgevoerd worden op vraag van en in overleg met de Eindafnemer 

(zie ook punt 3.8 hierboven). 

 

201. De CREG suggereert artikel 4.2 als volgt aan te passen: 

 
4.2  BEDIENINGSSLEUTEL VAN DE EINDAFNEMER 

 
De bedieningssleutel van de Ingangshoofdafsluiter, door de Vervoerder overhandigd 
aan de Eindafnemer bij de indienststelling, moet worden bewaard op een goed 
gekende plaats, die gemakkelijk bereikt en herkend kan worden door het 
exploitatiepersoneel van het Aardgasontvangststation. Deze bedieningssleutel moet 
in elk geval buiten het Aardgasontvangststation worden bewaard (bijvoorbeeld in een 
kast met raam nabij de Ingangshoofdafsluiter). 
Met deze bedieningssleutel kan de Ingangshoofdafsluiter in hoogdringende gevallen 
worden gesloten, indien het wegens ongeval of Overmacht onmogelijk blijkt de 
gepaste maatregelen te treffen door middel van de afsluiters van het 
Aardgasontvangststation. 
De Eindafnemer is verantwoordelijk voor deze bedieningssleutel en elk gebruik van 
deze sleutel wordt onder zijn verantwoordelijkheid uitgevoerd. 
Alleen een aangestelde van de Vervoerder is gerechtigd om de Ingangshoofdafsluiter 
opnieuw open te draaien op vraag van en in overleg met de Eindafnemer. 

 
 
4.3       RESERVEONDERDELEN 
 
 
202. Het is een handeling van goede praktijk om de nodige onderdelen in reserve te 

hebben welke absoluut noodzakelijk zijn voor de goede werking van de installatie en de 

betrouwbaarheid en instandhouding van de metingen. Zie in dit verband ook de bepalingen 

van artikel 2. 

 

203. De CREG suggereert artikel 4.3 als volgt aan te passen: 

 

“De Eindafnemer dient voldoende reserveonderdelen op voorraad te houden met het 
oog op een snelle vervanging van instrumenten die buiten werking zijn. Er wordt in 
het bijzonder gewezen op het belang van de tijdslimieten die voor de vervanging (of 
herstelling) van defecte meetinstrumenten zijn vastgelegd of van instrumenten die 
buiten het kalibratiebereik of de tolerantiegrenswaarden functioneren. 

 
Indien in uitvoering van de bepalingen onder punt 3.4.3.2 een tweede meetinstallatie 
aanwezig is in het Aardgasontvangststation kan één van beide meetinstallaties 
beschouwd worden als reserve meetlijn zoals bedoeld onder punt 4.5..  
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Onverminderd de bepalingen onder punt 2.2 is de Eindafnemer bij uitsluiting 
aansprakelijk voor het in acht nemen van de tijdslimieten die voor de vervanging (of 
herstelling) van defecte meetinstrumenten zijn vastgelegd, of voor de vervanging (of 
herstelling) van instrumenten die buiten het kalibratiebereik of de 
tolerantiegrenswaarden functioneren.” 

 
 
4.4 METEROPNEMING 
 
 
204. Alle gevraagde gegevens zijn altijd beschikbaar in het Aardgasontvangstation, zelfs 

de index van het normaalvolume (onder de vorm van normaalvolumes per uur) in een 

installatie met een gaschromatograaf. Verder is het aangewezen dat de Eindafnemer in zijn 

leveringscontract laat opnemen dat hem de uurgegevens, door de Vervoerder uur per uur 

overgemaakt aan zijn Bevrachter, worden ter beschikking gesteld. 

 
 
 
6 BIJLAGEN 
 
205. De operationele procedures hebben op hun beurt bijlagen, twee in totaal. Het gaat 

om bijlage 6.1, zijnde het functieschema 4.00.000/0861 aansluiting met het vervoersnet: 

aansluitingspunt en bijlage 6.2, zijnde het functieschema 4.00.000/0862: 

aardgasontvangstation: uitrusting van een ingangs- en uitgangscollector. 

 

De CREG wijst erop dat de bijlage 6.1 in conflict zou kunnen treden met bijlage 3, het 

liggingsplan, waarvan het met toepassing van het voorgestelde artikel 1, 29 de bedoeling is 

dat dit plan het precieze aansluitingspunt situeert in de ruimte. De nodige coherentie moet 

worden verzekerd door slechts één plan te hanteren dat het aansluitingspunt vastlegt.  

 

206. De CREG suggereert artikel 6 als volgt aan te passen: 

 

Bijlage 6.1 wordt verwijderd daar de meerwaarde in het document niet meer aanwezig is. 

Bijlage 6.2 wordt dan 6.1 en wordt aangepast zoals omschreven in punt 3.4.1 van de 

operationele procedures. 

 

II.2.  Bijlage 2: Contrat d’Allocation 
207. Zie in dit verband opmerkingen in §73 van deze beslissing. 

 

II.3. Bijlage 3: Plan d’Implantation 
208. Zie in dit verband opmerkingen in §77-78 van deze beslissing. 
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II.4. Bijlage 4: Certificat de conformité 
209. Geen opmerkingen 

 
II.5. Bijlage 5: Rapport de mise en service 
210. Geen opmerkingen 

 

II.6. Bijlage 6: Coordonnées 
211. Geen opmerkingen 

 

II.7. Bijlage 7 : Spécifications 
212. Zie in dit verband opmerkingen in §118-121 van deze beslissing 

 

II.8. Bijlage 8: Garantie bancaire (pour de nouveaux raccordements) 
213. Geen opmerkingen 

 
II.9. Bijlage 9 : Installaties van de Vervoerder 
214. Deze bijlage moet worden toegevoegd: zie opmerking in §76 van deze beslissing.  

 

 






