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

heeft onderhavige studie op eigen initiatief uitgevoerd overeenkomstig artikel 15/14, § 2, 

tweede lid, 2°, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 

producten en andere door middel van leidingen, ingevoegd door de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de 

elektriciteitsproducenten. 

 
Artikel 15/11 van deze wet van 12 april 1965, ingevoegd door de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de 

elektriciteitsproducenten, voorziet dat de Koning, na advies van de CREG, openbare 

dienstverplichtingen kan opleggen aan de houders van vervoers- en leveringsvergunningen. 

 
Alhoewel de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling de CREG nog geen 

voorontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van voornoemd artikel heeft 

overgemaakt met het verzoek hem haar advies te bezorgen, heeft de CREG het niettemin 

opportuun geacht om betreffende het begrip openbare dienstverplichting nu reeds een studie 

uit te voeren.  

 
Gelet op de afwezigheid van een eenduidige definitie, dringt zich immers een studie op over 

de draagwijdte en de invulling van dit begrip.  

 
Om deze reden heeft het Directiecomité van de CREG besloten om, op grond van artikel 

15/14, § 2, tweede lid, 2°, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 

gasachtige producten en andere door middel van leidingen, ingevoegd door de wet van 29 

april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de 

elektriciteitsproducenten, een studie uit te voeren over de openbare dienstverplichtingen in 

de gassector. 

 
Het eerste deel van deze studie bevat een aantal algemene opmerkingen. In het tweede deel 

wordt de Europese en Belgische context toegelicht. Het derde deel maakt een analyse van 

het begrip openbare dienstverplichtingen. In het vierde deel wordt de financiering besproken. 

Het vijfde deel tenslotte handelt over de publicatie- en de meldingsplicht. 
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De CREG wenst erop te wijzen dat onderhavige studie slechts tot doel heeft het algemeen 

kader te schetsen waarbinnen openbare dienstverplichtingen kunnen opgelegd worden op 

federaal niveau. Zij bevat nagenoeg geen voorstellen inzake specifieke nieuwe openbare 

dienstverplichtingen die kunnen opgelegd worden in het kader van een concurrentiële markt. 

  
Na advies van de algemene raad over het document (F)010531-CDC-034, dat hem werd 

toegestuurd op 11 juni 2001, heeft het Directiecomité van de CREG de hierna volgende 

studie goedgekeurd op 28 juni 2001.   
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DEEL I. ALGEMENE OPMERKINGEN  
 
1. In de gassector omvat het begrip openbare dienstverplichting (hierna : ODV) een 

brede waaier van maatregelen die een continue hoge kwaliteit van levering van aardgas aan 

competitieve prijzen moeten verzekeren. In het verleden werden deze ODV’s  waargenomen 

door Distrigas N.V., monopoliehouder1 inzake zowel het vervoer als de levering van aardgas 

op het vervoersnet, en door de gemengde en zuivere intercommunales voor wat betreft de 

gasverdeling op het distributienet. In deze omstandigheden was slechts een beperkt 

regelgevend optreden nodig om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken.  

 
Met de openstelling van de markt voor mededinging en de afschaffing van het alleenrecht 

van Distrigas voor het vervoer en de ondergrondse opslag van aardgas dienen de nodige 

waarborgen verstrekt te worden inzake het opleggen en nakomen van de openbare 

dienstverplichtingen, hetgeen een uitgebreider regelgevend optreden impliceert.  

 
In vele opzichten kan het uitbaten van een vervoers- of distributiesysteem op zich reeds 

beschouwd worden als een openbare dienst/ODV aangezien er voorzien wordt in een 

essentiële dienst voor de industrie en de burgers.  Dit is in het bijzonder het geval in een 

geliberaliseerde markt waar de vervoers- en distributiesystemen de basisinfrastructuur 

vertegenwoordigen die mededinging mogelijk maken.   

 
Naar het voorbeeld van de Angelsaksische landen zullen de ODV’s met betrekking tot 

leveringen, en meer bepaald met betrekking tot de verbruikersbescherming, niet alleen 

behouden blijven in een open markt, maar zelfs versterkt worden. 

 

                                                 
1 Krachtens artikel 181 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, zoals 
gewijzigd door de wet van 29 juli 1983, had Distrigas het alleenrecht in België voor het vervoer en de 
ondergrondse opslag van aardgas. De wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het 
fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten schaft dit alleenrecht voor het vervoer en de ondergrondse opslag 
van aardgas af. Haar exclusieve invoerconcessie werd reeds opgeheven door de wet van 29 juli 1983. 
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DEEL II. EUROPESE EN BELGISCHE CONTEXT 
 

A.Europees kader 
 

1.De gasrichtlijn 
 
2. Artikel 3.2 van de richtlijn 98/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 

juni 1998 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas (hierna 

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

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

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

alsmede op de bescherming van het milieu. Deze verplichtingen moeten duidelijk 

gedefinieerd, transparant en controleerbaar zijn. Er wordt tevens vermeld dat voor het 

nakomen van verplichtingen inzake openbare dienstverlening met betrekking tot de 

voorzieningszekerheid, de lidstaten lange termijn planning mogen toepassen, daarbij 

rekening houdend met de mogelijkheid dat derde partijen toegang tot het systeem wensen. 

Tenslotte voorziet dit artikel tevens in een publicatie- en meldingsplicht van de ODV’s en de 

eventuele herzieningen daarvan.  

 
Artikel 9.2 van de gasrichtlijn stelt dat de lidstaten distributiebedrijven en/of 

leveringsbedrijven kunnen verplichten om te leveren aan in een bepaald gebied gevestigde 

en/of tot een bepaalde categorie behorende afnemers. Voor dergelijke leveringen kan een 

tariefregeling worden opgesteld, bijvoorbeeld om gelijke behandeling van de betrokken 

afnemers te waarborgen. 

 

2.Toelichting  
 
3. Statement 83/98, Re Artikel 3(2) bij de gasrichtlijn2 verduidelijkt : 

 
“The Council and the Commission consider that the concept of regularity as referred to in 

article 3(2) also includes the continuity of gas supplies”. 

 

                                                 
2 European Union, The Council, Statements which may be released to the public, May 1998, 6. 
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3.De informatiebrochure  
 
4. In de informatiebrochure van de Europese Commissie in verband met de gasrichtlijn3 

worden enkele voorbeelden van ODV’s gegeven :  

1° bevoorradingszekerheid en –regelmaat; 

2° verplichtingen om niet-winstgevende diensten aan te bieden; 

3° gegarandeerde levering aan zieken en gehandicapten; 

4° beperkingen van het onderbreken van leveringen aan klanten in het geval van niet-

betaling of schulden; 

5° de verplichting opgelegd aan de distributieondernemingen om alle klanten te 

bevoorraden. 

 

4.Het voorstel van richtlijn tot wijziging van de elektriciteits- en gasrichtlijn 
 
5. In maart 2001 heeft de Europese Commissie een voorstel van richtlijn goedgekeurd 

tot wijziging van de elektriciteits- en gasrichtlijn. Punt 3.4. van de memorie van toelichting 

geeft de volgende verduidelijkingen betreffende ODV’s : 

 
“Ten eerste acht de Commissie het, teneinde ervoor te zorgen dat de universele dienst 

op het gebied van elektriciteit wordt gewaarborgd naarmate de markt verder wordt 

opengesteld, belangrijk dat in het voorstel een bepaling wordt opgenomen waarbij wordt 

gesteld dat de lidstaten de universele dienst moeten waarborgen, mat andere woorden 

levering van hoogwaardige elektriciteit aan alle afnemers op hun grondgebied (artikel 3, 

lid 3). Ter aanvulling wordt de lidstaten eveneens de verplichting opgelegd (artikel 3, 

leden 3 en 4) dat zowel met betrekking tot elektriciteit als gas passende bepalingen 

moeten worden ingevoerd die het bereiken van de openbare dienstdoelstellingen 

waarbogen, met name : 

 

• de bescherming van zwakke verbruikers; de lidstaten moeten bijvoorbeeld zorgen 

voor passende bescherming van onder andere bejaarden, werklozen, gehandicapten, 

enz. tegen ongerechtvaardigde afsluiting; 

• de bescherming van de basisrechten van de eindverbruiker; de lidstaten moeten 

bijvoorbeeld een minimumaantal voorwaarden voor contracten, transparantie van 

                                                 
3 European Commission, Opening up to choice-Launching the single European gas market, July 2000, 13. 
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informatie waarborgen alsmede de beschikbaarheid van transparante regelingen voor 

geschillenbeslechting waaraan geen hoge kosten zijn verbonden4; 

• sociale en economische samenhang; buiten het waarborgen van de universele dienst 

moeten de lidstaten, in voorkomend geval, passende maatregelen nemen om de 

levering en aansluiting tegen redelijke prijzen te waarborgen in bijvoorbeeld perifere 

gebieden; 

• milieubescherming; 

• voorzieningszekerheid; met name door te zorgen voor geschikte niveaus van 

onderhoud en ontwikkeling van infrastructuur, en met name koppelleidingen. 

 
Voorts en opnieuw ter aanvulling op het bovenstaande wordt voorgesteld, teneinde 

duidelijk te stellen dat de lidstaten over alle noodzakelijke instrumenten beschikken om 

het onderhoud en de ontwikkeling van het net te garanderen, in de gas- en de 

elektriciteitsrichtlijn (artikel 8, lid 5, van de elektriciteits- en artikel 7, lid 5, van de 

gasrichtlijn) een nieuw artikel op te nemen, waarin wordt bepaald dat “de lidstaten 

kunnen vereisen dat transmissiesysteembeheerders voldoen aan minimumniveaus van 

investering voor het onderhoud en de ontwikkeling van het transmissiesysteem, inclusief 

koppelingscapaciteit”.”. 

 

B.Federaal kader  
 
1. De gaswet 
 
6. Artikel 15/11, 2°, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 

gasachtige producten en andere door middel van leidingen (hierna : de gaswet) bepaalt dat 

de Koning ODV’s kan opleggen “inzake de bevoorrading van distributie-ondernemingen, en 

andere afnemers, in de mate dat zij niet in aanmerking komen”. Het is niet duidelijk of de 

woorden “in de mate dat zij in aanmerking komen” slaan op zowel “distributie-

ondernemingen” als op “andere afnemers” of enkel op “andere afnemers”. De CREG is van  

                                                 
4 Geschikte bepalingen die deze basisrechten waarborgen, komen voor in artikel 17 van het voorstel van de 
Commissie voor een richtlijn van het Europese Parlement en de Raad inzake de universele dienst en 
gebruiksrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en –diensten, COM (2000) 392 van 12 
juli 2000. 
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oordeel5 dat, indien het bedoeling van de wetgever zou geweest zijn dat de term “in de mate 

dat zij niet in aanmerking komen” zou slaan op zowel distributieondernemingen als op 

andere afnemers, hij deze opsplitsing achterwege zou gelaten hebben en gewoonweg 

“afnemers” zou geschreven hebben.  Dit impliceert bijgevolg dat er : 

 
1° voor de vervoersondernemingen enkel ODV’s kunnen opgelegd worden inzake 

investeringen ten gunste van niet in aanmerking komende afnemers in de mate dat 

deze investeringen economisch verantwoord zijn; inzonderheid om investeringen te 

verplichten in geval van herhaalde weigering van toegang tot het net omwille van 

onvoldoende capaciteit; voor in aanmerking komende afnemers voorziet artikel 15/2 

van de gaswet immers in een algemene bepaling waarin de minister, na advies van 

de CREG, elke vervoersonderneming kan verplichten om verbindingen of 

verbeteringen die hij nodig acht uit te voeren, voorzover deze economisch 

verantwoord zijn of zo een afnemer zich ertoe verbindt de betreffende meerkost op 

zich te nemen; 

 
2° voor de leveringsondernemingen ODV’s kunnen opgelegd worden : 

a. inzake regelmaat en kwaliteit van leveringen van aardgas (ongeacht of de 

afnemer al dan niet in aanmerking komt); 

b. inzake bevoorrading van : 

• distributieondernemingen 

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

 
7. Overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 september 2000 tot 

vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 29 

april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de 

elektriciteitsproducenten (Belgisch Staatsblad, 24 oktober 2000), trad artikel 15/11 van de 

gaswet in werking op 24 oktober 2000. 

 

                                                 
5 Bij de alternatieve interpretatie van de wet zou er geen enkele ODV meer kunnen opgelegd worden aan de 
leveringsondernemingen inzake gasbevoorrading van zodra de markt volledig geliberaliseerd zou zijn. Zelfs 
indien de wet geïnterpreteerd wordt zoals de CREG voorstelt is de Koning niet verplicht om ODV op te leggen 
aan de leveringsondernemingen inzake de gasbevoorrading van de in aanmerking gekomen distributie-
ondernemingen. Indien dit gebeurt kunnen de leveringsondernemingen die zich benadeeld achten beroep 
aantekenen bij de Raad van State die zich dan zal uitspreken over de definitieve interpretatie te geven aan artikel 
15/11 van de gaswet. 
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8. Overeenkomstig artikel 15/14, § 2, tweede lid, 7°, van de gaswet dient de CREG de 

uitvoering van de ODV’s bedoeld in artikel 15/11 van voornoemde wet te controleren en te 

evalueren.  

 
9. Overeenkomstig artikel 15/3 van de gaswet is de levering van aardgas door 

distributie-ondernemingen binnen hun eigen distributienet niet onderworpen aan de 

voorafgaande toekenning van een individuele vergunning. Distributie-ondernemingen zullen 

dus geen houder van een leveringsvergunning zijn. Zij zullen ook geen houder kunnen zijn 

van een vervoersvergunning omdat zij als distributie-onderneming per definitie geen 

gasvervoer, maar wel gasdistributie verrichten. Aangezien artikel 15/11 van de gaswet de 

Koning enkel toelaat om ODV’s op te leggen aan de houders van leverings- of 

vervoersvergunningen, kan hij geen ODV’s opleggen aan de distributie-ondernemingen. 

Volgens de ontwerp-decreten in zowel het Vlaamse6 als het Waalse7 Gewest zullen de 

distributie-ondernemingen bovendien geen leveringsactiviteiten meer mogen uitoefenen 

wanneer de markt volledig geliberaliseerd is. Op die manier wensen de gewesten de 

scheiding tussen netwerk- en andere activiteiten te bewerkstelligen. Het zullen dus andere 

leveringsondernemingen zijn die op het lokale aardgasnet leveringen zullen uitvoeren aan 

afnemers die in aanmerking komen. Wanneer de gasmarkt volledig geliberaliseerd is, zal de 

federale overheid aan deze leveringsondernemingen ODV’s kunnen opleggen inzake de 

bevoorrading van de distributie-ondernemingen en inzake de regelmaat en de kwaliteit van 

de leveringen.  

 
10. Aangaande het opleggen van specifieke of algemene ODV’s merkte de CREG in haar 

advies C 2000/009-D van 6 juli 20008 het volgende op :  

 
“De openbare dienstverplichtingen (ODV) kunnen algemeen of specifiek opgelegd 
worden. Specifieke verplichtingen kunnen opgelegd worden aan een categorie 
rechtsonderhorigen of aan individuele gevallen. In het ontwerp9 worden individuele ODV 
overwogen : dit zijn ODV die ‘op maat’ worden bepaald voor een leveringsonderneming. 
 
Specifieke ODV kunnen een bron zijn van discriminatie tussen de 
leveringsondernemingen, aangezien zij aan de ene een aantal lasten opleggen die de 
anderen niet moeten dragen. 

                                                 
6 Het Vlaamse ontwerp van decreet houdende de organisatie van de gasmarkt, goedgekeurd op 20 april 2001 
door de Vlaamse regering. 
7 Aangezien er voor wat betreft het Waals Gewest nog geen (ontwerp van) gasdecreet voorligt, baseert de CREG 
zich op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt. 
8 CREG, advies C 2000/009-D, 6 juli 2000, over ‘het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de algemene 
voorwaarden voor de levering van aardgas en de toekenning van de leveringsvergunningen’, paragraaf 8. 
9 Het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de algemene voorwaarden voor de levering van aardgas en de 
toekenning van de leveringsvergunningen. 
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Dergelijke discriminatie kan evenwel juridisch gezien als geoorloofd worden beschouwd 
indien deze maatregelen objectief, transparant en in overeenstemming met het beoogde 
doel zijn. Het feit dat de specifieke openbare dienstverplichtingen evenwel 'op maat' van 
bepaalde leveringsondernemingen zouden worden gemaakt, doet vragen rijzen over het 
objectieve karakter van deze maatregelen. Het lijkt dan ook aangewezen dat vanwege 
het gevaar voor niet geoorloofde discriminatie, er geen specifieke OVD's worden 
opgelegd.” 

 

2.Het koninklijk besluit van 15 maart 1966 betreffende de algemene  
voorschriften voor gasvervoersvergunningen 
 
11. In de gebonden markt waren de ODV’s gekoppeld aan de vervoersvergunningen en 

waren ze enkel van toepassing op de bevoorrading van de distributie-ondernemingen. Zij 

werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 15 maart 1966 betreffende de algemene 

voorschriften voor gasvervoersvergunningen en, voor wat betreft de specificaties van het 

aardgas, in het koninklijk besluit van 23 februari 1984 houdende toelating tot wijziging van de 

kenmerken van het vervoerde gas, zoals ze bepaald worden in het bestek gevoegd bij de 

gasvervoersvergunningen. In het ontwerp van koninklijk besluit betreffende “de toekenning 

van de vervoersvergunningen en de algemene verplichtingen van de houders ervan”10 werd 

volgend artikel voorzien :   

 
“Art. 68. Het koninklijk besluit van 15 maart 1966 betreffende de algemene 
voorschriften voor gasvervoersvergunningen wordt opgeheven, behalve voor wat 
betreft het vervoer en de levering van aardgas aan niet in aanmerking komende 
afnemers.” 

 
Wanneer dit artikel van kracht zou worden, dan blijven de eertijds geldende algemene ODV’s 

van toepassing op de vervoers- en leveringsonderneming die actief zijn in de gebonden 

markt. 

 
Inzake de ODV’s kan men in dat geval een opsplitsing maken tussen de gebonden en de 

geliberaliseerde markt. Voor de gebonden markt kan men zich baseren op het bestaande 

koninklijk besluit van 15 maart 1966 en kijken of men dit besluit al dan niet wil wijzigen. Voor 

de geliberaliseerde markt dient bekeken te worden welke ODV’s er uitgevaardigd kunnen 

worden en dan in eerste instantie met betrekking tot de bevoorrading van 

distributieondernemingen. 

 

                                                 
10 Dit ontwerp maakte het voorwerp uit van het advies van de CREG, A 2000/010-D, 5 september 2000. 
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C.Regionaal kader 
 

1.  Het Vlaams ontwerp van gasdecreet 
 
12. In artikel 3, 19°, van het Vlaamse ontwerp van decreet houdende de organisatie van 

de gasmarkt, goedgekeurd op 20 april 2001 door de Vlaamse regering, vindt men volgende 

definitie : 

 
“openbare dienstverplichting : verplichting die betrekking heeft op het sociaal-
economische, ecologische en technische aspecten van aardgasvoorziening.”. 

 
Artikel 18 van het ontwerp bepaalt dat de Vlaamse regering, na advies van de VREG 

(Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt), de 

aardgasnetbeheerders en de houders van een leveringsvergunning ODV’s kunnen opleggen. 

Voorts somt dit artikel de punten op waarop de ODV’s betrekking kunnen hebben. 

 
“Art. 18. De Vlaamse regering kan, na advies van de VREG : 

 
1° de aardgasnetbeheerders openbare dienstverplichtingen opleggen die 

betrekking kunnen hebben op : 
a. investeringen in het aardgasdistributienet; 
b. aansluiting van de afnemers op het distributienet; 
c. de ononderbroken levering van een minimale hoeveelheid aardgas in 

geval van niet-betaling van de aardgasfactuur en de verzekerde 
bevoorrading van de afnemers als de houder van een leveringsvergunning 
zijn verplichtingen niet nakomt; 

d. de veiligheid, continuïteit, regelmaat en kwaliteit van leveringen van 
aardgas; 

e. maatregelen van sociale aard; 
f. programma’s ter bevordering van rationeel energieverbruik en 

hernieuwbare energiebronnen;  
g. minimumnormen inzake het rationeel energieverbruik bij hun 

eindafnemers; 
h. informatie en sensibilisering over het aardgasverbruik en de 

aardgaskosten van de eindafnemers. 
 

2° de houders van een leveringsvergunning openbare dienstverplichtingen 
opleggen die betrekking kunnen hebben op : 
a. de veiligheid, continuïteit, regelmaat en kwaliteit van leveringen van 

aardgas; 
b. maatregelen van sociale aard; 
c. programma’s ter bevordering van rationeel energieverbruik en 

hernieuwbare energiebronnen;  
d. minimumnormen inzake het rationeel energieverbruik bij hun 

eindafnemers; 
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e. informatie en sensibilisering over het aardgasverbruik en de 
aardgaskosten van de eindafnemers; 

f. minimumnormen inzake de verkoop van milieuvriendelijker gas dan 
aardgas.” 

 

2. Het Waals elektriciteitsdecreet 
 
13. Bij gebrek aan een ontwerp van gasdecreet in het Waals Gewest, wordt gebruik 

gemaakt van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke 

elektriciteitsmarkt.  Gelet op de synergie tussen gas en elektriciteit kunnen de ODV’s die 

vermeld worden in het Waals elektriciteitsdecreet een indicatie geven van hetgeen het 

toekomstige gasdecreet terzake zal bepalen. 

 

In het Waals decreet vindt men geen definitie terug van het begrip ODV. Artikel 34 somt de 

ODV’s op die de Waalse regering, na advies van de CWAPE (Commission wallonne pour 

l’Energie), kan opleggen : 

 

“Art. 34. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon impose des obligations 
de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et 
contrôlables : 
 
1° aux gestionnaires de réseau, notamment : 

a. en matière de sécurité, de régularité et de qualité des fournitures d'électricité; 
b. en matière sociale, parmi lesquelles l’obligation de raccordement, les mesures 

à prendre lorsqu’un client final est en défaut de paiement envers son 
fournisseur, l'obligation de placer chez un client protégé en défaut de 
paiement un compteur à budget avec limiteur de puissance ainsi que la 
fourniture d'électricité à  un tarif social aux clients protégés; 

c. en matière de protection de l’environnement, entre autres la priorité à donner 
à l’électricité verte produite en Région wallonne, l’obligation d’achat d’une 
quantité minimale d’électricité verte ainsi que l’information et la sensibilisation 
relatives à la consommation d’énergie en vue d’inciter à l’utilisation rationnelle 
de celle-ci; 

d. en matière de collecte de données, sur les consommations d’électricité 
transitant sur leur réseau; 

 
2° aux fournisseurs et intermédiaires, entre autres : 

a. en matière de régularité, qualité et facturation des fournitures d’électricité; 
b. en matière de protection de l’environnement, notamment l’obligation d’achat 

d’une quantité minimale déterminée d’électricité verte; 
c. en matière sociale, notamment la fourniture minimale d’électricité visée à 

l’article 33, § 2, et l’obligation d’accepter comme client à des conditions non 
discriminatoires tout client résidentiel qui en ferait la demande; 

d. en matière d'information et de sensibilisation à l’utilisation rationnelle de 
l’énergie dont notamment l'obligation de recourir à des formules tarifaires 
favorisant l’utilisation rationnelle de l’énergie.“ 
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D.Overzichtstabel 
 

14. In de hierna volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de ODV’s op Europees, 

federaal, Vlaams en Waals vlak. De onderverdeling van de categorieën 

(voorzieningszekerheid, regelmaat van levering, ed.) is deze die voorzien wordt door artikel 

3.2. van de gasrichtlijn.  De tabel geeft een niet-exhaustieve opsomming van de ODV’s die in 

deze categorieën kunnen worden ondergebracht.  

 
De huidige gasrichtlijn maakt geen melding van het begrip universele dienstverplichting. 

Bovendien wordt er in het voorstel van richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot 

amendering van de richtlijn 96/92/EG en richtlijn 98/30/EG betreffende gemeenschappelijke 

regels voor de interne markten voor elektriciteit en aardgas11 een onderscheid gemaakt 

tussen de elektriciteitssector waar deze ODV kan ingevoerd worden12 en de gassector waar 

dit niet voorzien wordt. De universele dienstverplichting werd bijgevolg niet opgenomen in de 

tabel. 

 
De volgende legende hoort bij de tabel :  
 
 Niet bevoegd 

 Bij eventuele invoeging is wets- of decreetswijziging noodzakelijk 

NVT Niet van toepassing 

“bepaling” zou als wettelijke bepaling kunnen vastgelegd worden (maar niet 
onder de benaming ODV) 

“bepaling” werd niet als ODV bestempeld maar in het kader van een andere 
wettelijke bepaling vastgelegd 

odv de wet laat toe deze ODV op te leggen, maar dit werd nog niet 
uitgevoerd  

ODV Is wettelijk als ODV gedefinieerd en bepaald 

 

                                                 
11 Commissie van de Europese Gemeenschappen, Brussel, 13.3.2001, COM(2001) 125 final. 
12 Wijzigingen in artikel 3 van de richtlijn 96/92/EG. 
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Voor de houders van vervoersvergunningen geldt het volgende : 
 

Door de wetgeving concreet ingevuld als : ODV 
Europa België Vlaanderen Wallonië 

(Referentie wetgeving) (Gas-
richtlijn) (Gaswet) (Gasdecreet) (Elektriciteits-

decreet) 
1. Voorzieningszekerheid ODV Art. 15/13 ODV ODV 
 1.1 lange termijn planning ODV Art. 15/13 odv odv 

 1.2 economisch verantwoorde 
investeringen ODV ODV + art. 15/2 ODV Plan 

d’adaptation 
 1.3 aansluitingsverplichtingen van 

afnemers ODV Gedragscode ODV Plan 
d’adaptation 

 1.4 gegevenscollecte over vervoer  Gedragscode  ODV 
 1.5 dreiging inzake 

bevoorradingszekerheid, inzake 
fysieke veiligheid van personen 
en installaties  

ODV Art. 23   

 1.6 strategische opslag ODV    
2. Regelmaat van levering ODV Hoofdstuk IV ODV ODV 
 2.1 continuïteit van levering ODV Gedragscode ODV odv 

 2.2 zekere bevoorrading “supply of 
last resort” ODV  ODV odv 

 2.3 minimumlevering bij niet-
betaling ODV  ODV ODV 

3. Kwaliteit van levering ODV Art. 15/1 ODV ODV 
 3.1 informatie en sensibilisering 

over verbruik en aardgaskost 
aan de afnemers 

odv Gedragscode ODV ODV 

 3.2 maatregelen van sociale aard ODV NVT ODV ODV 
4. Prijzen ODV Art. 28   
 4.1 tariefregeling (perequatie) voor 

aansluitingsverplichtingen van 
afnemers 

ODV Gedragscode ODV ODV 

 4.2 fonds voor de ODV odv Wetswijziging13 ODV ODV 
5. Bescherming van het milieu  ODV  Milieu-

wetgeving 
Milieu-

wetgeving 

                                                 
13 Artikel 19 van het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 
gasachtige producten en andere door middel van leidingen, goedgekeurd door de Ministerraad op 22 december 
2000. 
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 5.1 onderhoud en ontwikkeling van 
installaties met eerbiediging van 
het leefmilieu 

odv art. 15/114 Milieu-
wetgeving 

Milieu-
wetgeving 

 5.2 bevorderingsprogramma’s 
rationeel energiegebruik en 
groene warmte 

odv  ODV ODV 

 5.3 voorrang voor gas uit 
hernieuwbare bronnen odv  odv odv 

 5.4 promotie van gas voor 
voertuigen odv  odv odv 

6. Niet als ODV beschouwd door de 
gasrichtlijn     

 6.1 fonds voor de ontmanteling van 
installaties15   16  

 
 
 

                                                 
14 CREG, voorstel C 2000/002-D, 21 september 2000, over de aanpassingen aan de wet van 12 april 1965 
betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, gewijzigd door de wet 
van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de 
elektriciteitsproducenten, paragraaf 16. Om elke bevoegdheidsoverschrijding te vermijden pleit de CREG er in dit 
voorstel voor om de gaswet te wijzigen teneinde de verwijzing naar de eerbiediging van het leefmilieu in artikel 
15/1, eerste lid, 1°, te schrappen, hetgeen echter niet belet dat er op dat gebied samenwerkingsakkoorden met de 
gewesten worden gesloten. 
15 CREG, voorstel C 2000/002-D, 21 september 2000, over de aanpassingen aan de wet van 12 april 1965 
betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, gewijzigd door de wet 
van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de 
elektriciteitsproducenten, paragraaf 17. In dit voorstel pleit de CREG voor de oprichting van een fonds voor de 
ontmanteling van verlaten leidingen met het oog op het behoud van de veiligheid. 
16 De gewesten zijn bevoegd voor ruimtelijke ordening en inzonderheid voor de aflevering van 
bouwvergunningen. 
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Voor de houders van leveringsvergunningen geldt het volgende : 
 

Door de wetgeving concreet ingevuld als :  
ODV Europa België Vlaanderen Wallonië 

(Referentie wetgeving) (Gas-
richtlijn) (Gaswet) (Gasdecreet) (Elektriciteits-

decreet) 
1. Voorzieningszekerheid ODV ODV ODV  
 1.1 lange termijn planning  ODV Art. 15/13 odv  

 1.2 crisissituatie ODV Art. 23 odv  
2. Regelmaat van levering ODV ODV ODV ODV 
 2.1 continuïteit van levering ODV ODV ODV odv 

2.1.1 schadeloosstelling bij 
onderbreking odv odv odv odv 

 2.2 minimumlevering bij niet 
betaling ODV NVT odv ODV 

 2.3 universele dienstverplichting 
aan alle klanten binnen de 
distributie 

ODV  odv odv 

3. Kwaliteit van levering ODV ODV ODV ODV 
 3.1 maatregelen van sociale aard ODV  ODV ODV 
 3.2 informatie en sensibilisering 

over verbruik en kosten odv Gedragscode ODV odv 

 3.3 facturatie van leveringen odv Gedragscode odv ODV 
4. Prijzen 

ODV 
art. 28 van de 

wet van 29 
april 1999 

  

 4.1 maximumprijzen odv Art. 15/10   
5. Bescherming van het milieu  ODV  Milieu-

wetgeving ODV 

 5.1 bevorderingsprogramma’s 
rationeel energiegebruik en 
groene warmte 

odv  ODV ODV 

 5.2 aankoop minimum hoeveelheid 
groene energie odv  Hoofdstuk VII ODV 

 5.3 voorrang voor gas uit 
hernieuwbare bronnen odv  odv odv 

 5.4 promotie van gas voor 
voertuigen odv  odv odv 

 

E.Besluit  
 
15. De gasrichtlijn bepaalt het kader waarbinnen de lidstaten ODV’s kunnen opleggen.  

De meeste ODV’s behoren tot de bevoegdheid van de gewesten. De meeste ODV’s met 

betrekking tot de distributiesector worden autonoom opgelegd door de gewesten. De 
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federale overheid is echter bevoegd voor de aangelegenheden die wegens hun technische 

en economische ondeelbaarheid een gelijke behandeling op nationaal vlak behoeven, zoals 

de tarieven en de grote infrastructuren voor de stockering17. Ook de veiligheid van de 

installaties is een federale bevoegdheid.  

 
Op federaal niveau merken we dat de meeste maatregelen niet als ODV in de zin van artikel 

15/11 van de gaswet bestempeld worden, maar onder andere artikelen van de gaswet 

ingevoerd zijn. Er blijft dus weinig ruimte over voor de eventuele invulling van een koninklijk 

besluit genomen in uitvoering van artikel 15/11 van de gaswet. 

 

DEEL III. ANALYSE VAN HET BEGRIP OPENBARE 
DIENSTVERPLICHTINGEN   
 

A. Inhoud van het begrip openbare dienstverplichtingen 
  
16. Een eerste analyse van de op dit ogenblik beschikbare Europese, federale, Vlaamse 

en Waalse basisteksten leert ons dat het begrip ODV niet steeds op dezelfde wijze wordt 

gedefinieerd of ingevuld.   

 
Zo bepaalt de gasrichtlijn in de preambule (12) :  

   
“Overwegende dat het opleggen van verplichtingen inzake openbare 
dienstverlening voor sommige Lidstaten noodzakelijk kan zijn om de 
voorzieningszekerheid en de bescherming van consument en milieu te 
waarborgen, hetgeen de vrije concurrentie alléén naar hun mening niet altijd 
kan bieden.” 

 
Het Vlaamse ontwerpdecreet definieert een ODV als een verplichting die betrekking heeft op 

sociaal-economische, ecologische en technische aspecten van aardgasvoorziening.  

 
Samenvattend kan men stellen dat er ODV opgelegd worden om de imperfecties van het 

vrije marktprincipe op te vangen, en dit met betrekking tot : 

a. de voorzieningszekerheid; 

b. de mogelijke sociaal-economische, ecologische en technische aspecten. 

 

                                                 
17 Artikel 6, § 1, VII, tweede lid, c, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 
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Op het federaal vlak stelt men echter vast dat er in de gaswet verschillende bepalingen 

voorkomen die niet als ODV‘s worden aangemerkt, maar wel perfect kunnen ingepast 

worden in de omschrijving van dit begrip op Europees en regionaal vlak. Zo heeft men onder 

meer :  

1° inzake bescherming van het milieu, artikel 15/1, 1°, van de gaswet dat 

vervoersondernemingen verplicht hun installaties te onderhouden en te ontwikkelen 

tegen economisch aanvaardbare voorwaarden en met eerbiediging van het 

leefmilieu;  

2° inzake uitbreiding of verbetering van het aardgasvervoersnet, artikel 15/2 van de 

gaswet dat de minister toelaat om, na advies van de CREG, 

vervoersondernemingen te verplichten om de verbindingen of verbeteringen die hij 

nodig acht, uit te voeren, voorzover deze economisch verantwoord zijn of zo een 

afnemer zich ertoe verbindt de betreffende meerkost op zich te nemen; 

3° inzake prijzen, artikel 15/10, § 2, van de gaswet dat stelt dat de minister, op 

aanbeveling van de CREG, maximumprijzen kan vaststellen voor de levering van 

aardgas aan in aanmerking komende eindafnemers; artikel 15/10, § 3, van de 

gaswet bepaalt de verdere modaliteiten van deze maximumprijzen;  

4° inzake veiligheid, exclusief de bevoorradingszekerheid, artikel 16, 1° en 8°, van de 

gaswet dat stelt dat de Koning voor de uitvoering van deze wet onder meer de 

algemene voorschriften bepaalt die moeten worden in acht genomen en de 

veiligheidsmaatregelen die dienen te worden genomen bij de oprichting en de 

exploitatie van vervoersinstallaties18, en anderzijds, de voorschriften die moeten 

worden in acht genomen door eenieder die, in de nabijheid van vervoersinstallaties 

door middel van leidingen, werken uitvoert, doet uitvoeren of beoogt uit te voeren19;  

5° inzake de bevoorradingszekerheid, de mogelijkheid om gebruik te maken van een 

langetermijnplanning zoals bepaald in artikel 3.2 van de gasrichtlijn en uitgewerkt in 

artikel 15/13 van de gaswet;  

                                                 
18 Koninklijk besluit van 11 maart 1966 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de 
exploitatie van installaties voor gasvervoer door middel van leidingen. 
19 Koninklijk besluit van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en 
informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere 
producten door middel van leidingen. 
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6° inzake de bevoorradingszekerheid, artikel 23 van de gaswet dat stelt dat de Koning, 

in geval van dreigende crisis of van plotse crisis op de energiemarkt, of wanneer de 

bevoorradingszekerheid van het land in het gedrag komt, of wanneer de fysieke 

veiligheid van personen, de veiligheid of betrouwbaarheid van uitrusting of 

installaties of de integriteit van de vervoersnetten wordt bedreigd, bij een in 

Ministerraad overlegd besluit, na advies van de CREG, de nodige 

beschermingsmaatregelen kan nemen, met inbegrip van tijdelijke afwijkingen van 

de bepalingen van deze wet.  

 
Gelet op het voorgaande beoordeelt de CREG de term ODV voor de verdere bespreking 

in dit document en voor de uitvoering van artikel 15/11 van gaswet als volgt : 

 
Verplichtingen die nodig geacht worden om de imperfecties van het vrije 
marktprincipe op te vangen, voorzover ze niet reeds in de gaswet zijn 
opgenomen, en die : 

 
1° voor de houders van een vervoersvergunning betrekking hebben op 

investeringen, ten gunste van afnemers die geen in aanmerking 
komende afnemers zijn, in de mate dat deze investeringen economisch 
verantwoord zijn; 

 
2° voor de houders van een leveringsvergunning betrekking hebben op : 

a. de regelmaat en kwaliteit van aardgasleveringen; 
b. de bevoorrading van de distributieondernemingen; 
c. de bevoorrading van andere afnemers, in de mate dat zij niet in 

aanmerking komen. 
 
De CREG acht het raadzaam het koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 15/11 van 

de gaswet in dit kader uit te werken. 

 

B.De bevoorradingszekerheid 
 

17. Zoals in paragraaf 8 van deze studie werd uiteengezet, kunnen er door de distributie-

ondernemingen, overeenkomstig de ontwerpdecreten in het Vlaams en Waals Gewest, hoe 

dan ook geen leveringsactiviteiten meer uitgeoefend worden wanneer de markt volledig 

geliberaliseerd is. Dit impliceert dat de federale overheid in de vrije markt geen ODV’s met 

betrekking tot bevoorrading van eindafnemers meer zal kunnen opleggen, maar in principe 

enkel ODV’s zal kunnen opleggen ter bevoorrading van de distributieondernemingen voor de 
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levering van het aardgas dat zij zelf verbruiken zoals in hun functie van ‘supplier of last 

resort’ . De CREG analyseert hieronder de mogelijke problemen die dit gegeven met zich 

kan meebrengen.  

 
De vraag stelt zich wat er gebeurt wanneer een leveringsonderneming zich in de 

onmogelijkheid bevindt om de contractuele leveringen uit te voeren en dus haar 

verplichtingen niet nakomt. 

 
Vooraleer hierop te antwoorden, is het misschien nuttig te herhalen dat in de eerste plaats de 

contractuele verplichtingen moeten nageleefd worden. Als een leverancier te weinig 

bevoorrading voorzien heeft, kan hij zijn tekorten op de spotmarkt aankopen, ongeacht de 

prijs. 

 

Gebrek aan vervoerscapaciteit 
 
18. Als een leverancier minder vaste vervoerscapaciteit gereserveerd heeft dan de vaste 

debieten die hij moet leveren, kan een situatie ontstaan waar een leverancier over het nodige 

aardgas beschikt maar dit niet kan overbrengen naar het afnamepunt. Het is mogelijk dat het 

niet-vaste vervoer effectief onderbroken wordt terwijl de leverancier onderbreekbare 

vervoerscapaciteit gereserveerd had om een deel vaste leveringen uit te voeren. In artikel 24 

van het voorstel van gedragscode20 staat dat de vervoersonderneming enkel mag overgaan 

tot een reductie of onderbreking van de gasstromen indien dit nodig is om een veilige en 

efficiënte werking van het vervoersnet te verzekeren. 

 
Dergelijke situaties kunnen vermeden worden door de inlassing van een bepaling in het 

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

toekenning van de leveringsvergunningen die een leverancier verbiedt vaste leveringen te 

verkopen waarvoor hij geen vaste vervoerscapaciteit reserveert. 

 
Dit neemt niet weg dat er binnen de niet-vaste leveringen verschillende graden van 

onderbreekbaarheid bestaan en dat de leverancier ook hier risico's zou kunnen nemen. Dit is 

namelijk het geval indien hij aan de hand van statistische overwegingen minder (niet-vaste) 

vervoerscapaciteit reserveert dan dat hij (niet-vaste) leveringen verkoopt. Op dit gebied 

meent de CREG dat de overheid moeilijk kan tussenkomen, al was het maar omwille van de 
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moeilijkheid om aangepaste regels te formuleren en die te gaan controleren. Er zullen 

immers een grote variëteit aan leveringscontracten ontstaan met onderbrekingsclausules die 

soms moeilijk met elkaar kunnen vergeleken worden. 

 

Faillissement van een leveringsonderneming 
 
19. Meestal zal een leveringsonderneming pas failliet gaan in extreem moeilijke 

omstandigheden, bijvoorbeeld gedurende een zeer strenge winter. Dit faillissement 

impliceert niet noodzakelijk dat alle leveringen ipso facto onderbroken worden. De curator 

kan beslissen de lopende zaken voort te zetten, in afwachting dat andere 

leveringsondernemingen de contracten overnemen. 

 
Vaak is een dergelijk faillissement moeilijk op te vangen door de andere leveranciers wegens 

onvoldoende aanbod op de spotmarkt. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld wagen 

sommige leveranciers hun kans en reserveren zij onvoldoende gasopslag. Als de winter 

kouder is dan normaal gaan ze gas kopen op de spotmarkt, hetgeen er echter toe kan leiden 

dat de hoeveelheden gas die op de spotmarkt aangeboden worden ontoereikend worden. Dit 

kan tot gevolg hebben dat de concurrenten van de failliete leverancier nog juist in staat zijn 

om hun eigen verplichtingen na te komen, maar niet meer kunnen inspringen om alle 

leveringsverplichtingen van de failliete leverancier over te nemen, ongeacht de prijs hiervan.  

Om dit te voorkomen kan eventueel een ODV opgelegd worden inzake strategische opslag. 

Het concept van strategische opslag werd aanbevolen in het Green Paper van de Europese 

Commissie inzake bevoorradingszekerheid21. In het Verenigd Koninkrijk wordt Transco 

verplicht te evalueren of de leveranciers globaal genomen genoeg opslag hebben 

gereserveerd en, desgevallend,  zelf een supplement ("Top Up") te boeken.  In de oliesector 

bestaan verplichtingen tot strategische opslag voor de invoerders. Indien er naar analogie 

met de elektriciteitsmarkt één netbeheerder zou aangeduid worden voor het nationaal 

vervoersnet, dan zou men kunnen overwegen om deze instantie te verplichten een 

strategische opslag aan te leggen, maar dit zal niet kunnen zonder de wet te wijzigen. 

 
Bij het overwegen van strategische opslag mag men echter niet uit het oog verliezen dat de 

geologie in België weinig mogelijkheden biedt voor ondergrondse opslag. In het indicatief 

                                                                                                                                                         
20 CREG, voorstel C 2000/003-D, 19 oktober 2000, van koninklijk besluit betreffende de gedragscode inzake 
toegang tot de vervoersnetten voor aardgas.  
21 Commission of the European Communities, Green Paper –Towards a European strategy for the security of 
energy supply, Brussels, 29.11.2000.  
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plan voor de bevoorrading in aardgas zullen hierover enkele indicaties gegeven worden, die 

nuttig zullen zijn bij uitvoering van een doorgedreven studie over deze vraag. 

 

C. Structuur van de openbare dienstverplichtingen 

 
20. Gelet op het feit dat men tot een welbepaalde datum die door de beslissing op de 

Ministerraad van 20 juli 2000 bepaald werd op 1 oktober 2006, een overgangsperiode heeft 

waarin zowel een vrije als een gebonden gasmarkt naast elkaar zullen bestaan, is het 

aangewezen om hiermee rekening te houden bij het opstellen van de ODV’s.   

 

1.Openbare dienstverplichtingen in de gebonden markt 
  
21. Betreffende de niet in aanmerking komende afnemers of met andere woorden het 

gebonden deel van de gasmarkt, blijven de voorheen geldende verplichtingen, zoals 

beschreven in paragraaf 11 van dit document, bestaan. De CREG kent geen reden om hier 

voorwaarden aan toe te voegen of te schrappen. Het voorzien van een opheffingsbepaling in 

het koninklijk besluit betreffende “de toekenning van de vervoersvergunningen en de 

algemene verplichtingen van de houders ervan” die bepaalt dat het koninklijk besluit van 15 

maart 1966 betreffende de algemene voorschriften voor gasvervoersvergunningen opgeheven 

wordt, behalve voor wat betreft het vervoer en de levering van aardgas aan niet in aanmerking 

komende afnemers, is dan ook de beste oplossing. 

 

2.Openbare dienstverplichtingen in de vrije markt  
 

22. Betreffende de in aanmerking komende afnemers die binnen de geliberaliseerde 

gasmarkt zullen worden bevoorraad, zullen er zoals bepaald in artikel 15/11 van de gaswet,  

nieuwe ODV’s kunnen opgelegd worden, maar die kunnen dan enkel en alleen slaan op de 

houders van leveringsvergunningen. 
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Overeenkomstig artikel 15/11, 2°, van de gaswet, kunnen er in een vrije markt ODV’s 

opgelegd worden aan leveringsondernemingen inzake :  

 
1° de regelmaat en kwaliteit van leveringen; 

2° de bevoorrading van distributieondernemingen.  

 
De CREG ging na of de ODV’s die opgenomen zijn in het koninklijk besluit van 15 maart 

1966 betreffende de algemene voorschriften voor gasvervoersvergunningen en in het 

koninklijk besluit van 23 februari 1984 houdende toelating tot wijziging van de kenmerken 

van het vervoerde gas, zoals ze bepaald worden in het bestek gevoegd bij de 

gasvervoersvergunningen, nog steeds van toepassing kunnen zijn in een vrije markt.  De 

CREG onderzocht daartoe de artikelen 6, 7 en 10, van bovenvermeld koninklijk besluit van 

15 maart 1966, in combinatie met de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 februari 

1984. 

 
23. Artikel 6 van het koninklijk besluit van 15 maart 1966, in combinatie met artikel 2 en 3 

van het koninklijk besluit van 23 februari 1984, definieert L- en H-gas. Deze definitie kan niet 

als een ODV beschouwd worden en wordt beter in de gedragscode geregeld. De toleranties 

rond de nominale waarde van calorische bovenwaarde en Wobbe-index zouden ook, in het 

kader van de gedragscode, door de vervoersonderneming zelf moeten voorgesteld worden 

en ter goedkeuring aan de CREG voorgelegd. Ook dit wordt beter in de gedragscode 

geregeld, evenals de procedure om deze definities of toleranties te wijzigen. 

 
De grensgehalte in H2S of van andere schadelijke stoffen kan als ODV inzake kwaliteit van 

de leveringen opgelegd worden. Bij het opstellen van deze ODV zou moeten onderzocht 

worden of er terzake tevens Europese voorschriften of internationale normen van toepassing 

zijn.  

 
24. Artikel 7 van het voornoemd koninklijk besluit van 15 maart 1966 dat handelt over de 

verplichtingen van de vergunninghouder inzake bevoorrading kan niet aangemerkt worden 

als ODV. In hoofdzaak vraagt dit artikel de voorwaarden van de vergunningsakte te 

eerbiedigen. Contracten en wettelijke bepalingen moeten hoe dan ook gerespecteerd 

worden. Voortaan moeten de afnemers zelf uitmaken hoe hun noden zullen evolueren en in 

functie hiervan de nodige leverings- en vervoerscontracten sluiten. Garanties kunnen maar 

gegeven worden aan wie er voor betaalt. 
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25. Artikel 10 van het voornoemd koninklijk besluit van 15 maart 1966 tenslotte dat 

handelt over de verplichtingen van de vergunninghouder inzake de onderbrekingen van de 

levering vormt een interessant artikel, maar zou moeten aangepast worden aan de nieuwe 

marktsituatie.  Enerzijds zou het concept "vaste capaciteit" gedefinieerd kunnen worden. 

Hierover zal het indicatief plan indicaties geven. Anderzijds zou  de procedure worden bepaald 

in gevallen van overmacht, met inbegrip van de eventuele schadeloosstelling van de afnemer. 

 
26. Inzake de kwaliteit van aardgasleveringen zouden ook eventuele verplichtingen 

opgelegd kunnen worden inzake de facturatie aan welbepaalde categorieën afnemers. De 

algemene bepalingen inzake facturatie worden echter behandeld in  de gedragscode.  

 
27. De bevoorradingszekerheid van leveringen op het distributienet hangt af van : 

• de configuratie van de distributienetwerken 

• de risico's die de leveringsondernemingen nemen voor de bevoorrading aan klanten 

die minder dan 1 miljoen m3 per jaar afnemen. 

 
Het uitvaardigen van criteria in dit verband behoort tot de bevoegdheid van de gewesten, 

evenals het domein van de universele leveringsplicht die de leveranciers zou verplichten gas 

te leveren aan eenieder die het vraagt. 

 

DEEL IV. FINANCIERING  
 
28. Op de Ministerraad van 20 juli 2000 werd besloten dat de financiering van de ODV’s 

inzake sociale aspecten en rationeel energieverbruik moet gebeuren door een toeslag op het 

totale Belgische gasverbruik door middel van de vergunningen voor gasleveringen, dit ter 

financiering van de desbetreffende fondsen.  Het sociaal fonds wordt verhoogd tot 720 

miljoen, het REG fonds tot 90 miljoen.  
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Het financieringsmechanisme van de ODV’s is niet ontwikkeld in deze studie, aangezien het 

antwoord op deze twee essentiële vragen ontbreekt : 

• gaat de Koning andere ODV’s opleggen? 

• wat zullen de bepalingen van het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en 

de Gewesten zijn betreffende deze materie? 

 
Het is wenselijk om het financieringsmechanisme van de ODV geval per geval te 

bestuderen. Sommige ODV, zoals bijvoorbeeld deze vermeld in paragraaf 24, vereisen 

namelijk geen enkele specifieke financiering. 

 
De keuze van een gepast systeem zal toelaten om te voldoen aan de voorwaarde van de 

“level playing field” waar een ODV geen enkele categorie van leveranciers benadeelt ten 

opzichte van zijn concurrenten. 

 
De CREG wacht dus het eventueel ontwerp van koninklijk besluit af alvorens zich uit te 

spreken over de problematiek van de financiering. 

 

DEEL V. PUBLICATIE- EN MELDINGSPLICHT 
 
29. Zoals hiervoor gesteld voorziet artikel 3.2 van de gasrichtlijn dat de openbare 

dienstverplichtingen, alsmede eventuele herzieningen daarvan, door de lidstaten 

gepubliceerd en onverwijld aan de Commissie meegedeeld worden.  Men mag zich echter 

niet beperken tot de ODV’s die opgelegd worden in uitvoering van 15/11 van de gaswet. Ook  

de andere bepalingen van de gaswet die onder de omschrijving van het begrip ODV op 

Europees vlak vallen, moeten gepubliceerd en meegedeeld worden. 

 

 

 

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

 

 

 

 

Jean-Paul PINON  Christine VANDERVEEREN 

Directeur Voorzitter 
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