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1 Zijn de bepalingen betreffende de leveringsvergunningen 
in werking getreden? 

1. Rekening houdend met : 

1° artikel 11 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het 
fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten (hierna “wet van 29 april 1999” 
genoemd), waarbij de artikelen 15/3 en 15/4 werden ingevoegd in de wet van 12 april 
1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van 
leidingen (hierna “gaswet” genoemd);  

2° 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;  

3° het koninklijk besluit van 12 juni 2001 betreffende de algemene voorwaarden voor de 
levering van aardgas en de toekenningsvoorwaarden van de leveringsvergunningen voor 
aardgas (hierna “koninklijk besluit van 12 juni 2001” genoemd), in uitvoering van artikel 
15/4 van de gaswet; 

4° artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 september 2001 tot vaststelling van de datum 
van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de artikelen 3, 9, 11, 12, 19, 20, 21, 27 
en 28 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het 
fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten; 

5° de latere wijzigingen van de gaswet, onder meer door 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; 

moet worden besloten dat de bepalingen betreffende de verplichting tot het bekomen van een 
leveringsvergunning in werking zijn getreden.  

2 Wat is een levering? 

2. Artikel 1, 14°, van de gaswet zegt : 

““aardgaslevering” : de verkoop, wederverkoop daaronder inbegrepen, aan klanten van 
aardgas, met inbegrip van LNG;”. 

Met als definitie van afnemer in artikel 1, 22°, van de gaswet :  

““afnemer” : elke eindafnemer, elke distributieonderneming en elke leveringsonderneming;”. 
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Met als vervollediging de definitie in artikel 1, 15°, van de gaswet : 

““leveringsonderneming” : elke natuurlijke of rechtspersoon die de aardgaslevering verricht;”. 

3 Wat is een gebruikelijke levering? 

3. Artikel 15/3 van de gaswet zegt :  

“De gebruikelijke levering van aardgas aan in België gevestigde afnemers is onderworpen aan 
de voorafgaande toekenning van een individuele vergunning door de minister behalve indien 
zij wordt verricht door een distributieonderneming binnen haar eigen distributienet.” 

De toepasselijke definitie haalt men uit artikel 1, 7° van het koninklijk besluit van 12 juni 2001 :  

“gebruikelijke levering” : elke levering gedurende een termijn van meer dan drie maanden;” 

In dit verband halen we ook het tekstfragment aan uit de memorie van toelichting horende bij het 
wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 
producten en andere door middel van leidingen1. Als derde zin bij artikel 11 staat : 

“Wel te verstaan is enkel de geregelde leveringsactiviteit en niet elke individuele levering 
vergunningsplichtig”. 

Hierbij dient vermeld te worden dat het woord “geregelde” in het Nederlands door het woord 
“gebruikelijke” werd gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 16 juli 2001 (Belgisch Staatsblad, 20 juli 
2001). 

De “gebruikelijke levering” moet dus verstaan worden als een activiteit die meer dan drie maanden 
duurt. Hieronder vallen leveringscontracten die langer zijn dan drie maanden of kortstondige 
leveringen die verspreid zijn over een periode van meer dan drie maanden.  

Met deze interpretatie wil de CREG vermijden dat er een moedwillige opsplitsing van een levering van 
lange duur gebeurt in periodes van telkens minder dan drie maand. De CREG zal niet aanvaarden dat 
de leveringsonderneming op deze wijze probeert de verplichting te ontlopen om over een 
leveringsvergunning te beschikken.  

4 Wie is verplicht om een leveringsvergunning te hebben? 

4. Het toepassingsgebied van de gaswet wordt gespecificeerd in artikel 2, §2, van de gaswet : 

“De levering van aardgas is aan de voorschriften van deze wet onderworpen indien zij gebeurt 
ter bevoorrading van distributieondernemingen, enerzijds, of van eindafnemers van wie de 

                                                           
1 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door 
middel van leidingen, Parl. St. Kamer 1998-1999, nr. 2025/1, 14.  
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aardgasafname aan iedere leveringsaansluiting bestendig minimum één miljoen m³ per jaar 
bedraagt, anderzijds.” 

De CREG is van oordeel dat met dit toepassingsgebied rekening moet worden gehouden bij lezing van 
het artikel 15/3 van de gaswet, dat zegt :  

“De gebruikelijke levering van aardgas aan in België gevestigde afnemers is onderworpen aan 
de voorafgaande toekenning van een individuele vergunning door de minister behalve indien zij 
wordt verricht door een distributieonderneming binnen haar eigen distributienet.” 

Toepasselijke definities haalt men uit artikel 1 van de gaswet : 

“12° “gasdistributie” : de werkzaamheid die erin bestaat gas via plaatselijke pijpleidingnetten 
te leveren aan afnemers gevestigd op het grondgebied van één of meer bepaalde gemeenten, 
de levering zelf niet inbegrepen; 

13° “distributieonderneming” : elke natuurlijke of rechtspersoon die gasdistributie verricht; 

22° “afnemer” : elke eindafnemer, elke distributieonderneming en elke 
leveringsonderneming””. 

De CREG heeft reeds in het verleden2 gewezen op het feit dat het toepassingsgebied bepaald in artikel 
2, §2, van de gaswet inzake leveringen van aardgas enger is dan het toepassingsgebied van de 
leveringsvergunningen in artikel 15/3 van de gaswet. De CREG stelt bovendien vast dat over deze 
tegenstrijdigheid nog geen rechtspraak verschenen is. 

Daarom zal de CREG geen enkele aanvraag voor een leveringsvergunning onontvankelijk verklaren op 
grond van artikel 2, §2, van de gaswet, noch op grond van artikel 15/3 van de gaswet. Met andere 
woorden de CREG zal alle aanvragen onderzoeken naar hun overeenstemming met de 
toekenningscriteria opgesomd in het koninklijk besluit van 12 juni 2001 waaraan dient voldaan te 
worden voor het verkrijgen van een leveringsvergunning. 

De CREG zal evenwel niet controleren of leveranciers van leveringsondernemingen over een 
leveringsvergunning beschikken. 

Waarover echter geen onduidelijkheid bestaat, is dat hij die aardgas gebruikelijk (zie punt Wat is een 
gebruikelijke levering?) wil verkopen : 

1° ter bevoorrading van (één of meerdere) in België gevestigde distributieondernemingen; of 

2° ter bevoorrading van (één of meerdere) in België gevestigde eindafnemers die aan iedere 
leveringsaansluiting bestendig minimum 1 miljoen m³ aardgas per jaar afnemen; 

houder moet zijn van een individuele leveringsvergunning, met uitzondering van de 
distributieondernemingen voor leveringen binnen hun eigen distributienet. 

                                                           
2 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 6. 
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4.1 OPMERKING 1 : TRADING EN SPOTMARKT 

5. Onder “trading van aardgas” verstaat men het verhandelen van aardgas zonder aflevering aan 
een eindafnemer. Dit gebeurt bijvoorbeeld op de Hub in Zeebrugge, waar verschillende verkopers en 
kopers handel drijven in aardgas. Volgens de bovenstaande definities van de gaswet valt deze verkoop 
dus perfect onder de definitie van levering van aardgas, maar behoeft deze activiteit enkel en alleen 
een leveringsvergunning indien er verkocht wordt aan een in België gevestigde eindafnemer of 
distributieonderneming die voor eigen rekening op de hub actief is.  

Dit betekent bijgevolg dat een trader die op de hub gas verkoopt aan een eindafnemer of een 
distributieonderneming geen leveringsvergunning nodig heeft indien hij kan bewijzen dat deze 
(afdeling van de) eindafnemer of distributieonderneming het gas aangekocht op de hub geenszins voor 
eigen verbruik in België zal aanwenden.  

4.2 OPMERKING 2 : NIET IEDEREEN KAN EEN LEVERINGSVERGUNNING 
AANVRAGEN 

6. Artikel 4 van het koninklijk besluit van 12 juni 2001 bepaalt dat de leveringsvergunning 
aangevraagd wordt door een natuurlijke of rechtspersoon gevestigd in één van de lidstaten van de 
Europese Unie. De CREG onderzoekt evenwel de aanvragen ingediend door natuurlijke of 
rechtspersonen gevestigd in alle staten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte naar 
analogie met wat wordt bepaald in artikel 4 van het koninklijk besluit van 2 april 2003 betreffende de 
vergunningen voor de levering van elektriciteit door tussenpersonen en betreffende de gedragsregels 
die op hen van toepassing zijn. 

5 Dient een leveringsvergunning aangevraagd voor elke 
levering afzonderlijk? 

7. Neen. Met één leveringsvergunning kan de houder ervan zoveel leveringen uitvoeren als hij 
wenst.  

Zoals bepaald in artikel 12 van het koninklijk besluit van 12 juni 2001 wordt een leveringsvergunning 
toegekend voor een duur van vijf jaar. Met betrekking tot de individuele leveringen die tijdens deze 
periode door de leveringsonderneming worden uitgevoerd, zal aan de CREG verslag dienen uitgebracht 
te worden. Een voorbeeld hiervan is het jaarlijks activiteitenverslag zoals vermeld in artikel 20 van het 
koninklijk besluit van 12 juni 2001. De CREG kan steeds bijkomende informatie vragen, met toepassing 
van artikel 15/16 van de gaswet. 
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6 Mag een onderneming in oprichting een 
leveringsvergunning aanvragen? 

8. Artikel 4 van het koninklijk besluit van 12 juni 2001 voor aardgas bepaalt : 

“De leveringsvergunning wordt aangevraagd door een natuurlijke of rechtspersoon gevestigd in 
één van de lidstaten van de Europese Unie.” 

Verder in artikel 6, 1°, van datzelfde koninklijk besluit geeft men echter ook de mogelijkheid om niet 
de statuten maar het ontwerp van de statuten van de toekomstige op te richten rechtspersoon bij de 
aanvraag toe te voegen.  

Hieruit dient te worden besloten dat ook een onderneming in oprichting een aanvraag tot het 
bekomen van een leveringsvergunning kan indienen. 

Mag echter een bestaande onderneming een aanvraag indienen in naam van een onderneming in 
oprichting?  

Hiertegen is niets in te brengen. Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen3 zal de aanvrager 
volledig verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor alle activiteiten die worden uitgeoefend 
voordat de onderneming in oprichting effectief wordt opgericht. Zelfs indien de onderneming in 
oprichting er niet komt, blijft de oorspronkelijke aanvrager verantwoordelijk en aansprakelijk.  

Wel zal de CREG bij een dergelijke aanvraag onderzoeken of er geen bijkomende voorwaarden vermeld 
moeten worden in de leveringsvergunning, opdat de definitieve gegevens (statuten, financiële en 
beheersstructuur, technische kennis, …) zouden worden meegedeeld aan de CREG op het moment dat 
de nieuwe onderneming is opgericht. 

7 Aan wie dient de aanvraag gericht te worden en in hoeveel 
exemplaren? 

9. Artikel 15/14, §2, tweede lid, 4°, van de gaswet, zoals gewijzigd door artikel 35, 1°, van de 
voormelde wet van 1 juni 2005, bepaalt dat in het kader van haar opdracht de CREG: 

“advies [geeft] aan het Bestuur Energie over de aanvragen tot het bekomen van 
leveringsvergunningen krachtens artikel 15/3 en controle [uitoefent] op de naleving van de 
voorwaarden van deze vergunningen;” 

                                                           
3 Artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen stelt dat: “Tenzij anders is overeengekomen, zijn zij die in naam van een 
vennootschap in oprichting en vooraleer deze rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, in enigerlei hoedanigheid een 
verbintenis hebben aangegaan, persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk, behalve wanneer de vennootschap binnen twee jaar 
na het ontstaan van de verbintenis het in artikel 68 bedoelde uittreksel (uittreksel uit de oprichtingsakte) heeft neergelegd 
en zij bovendien die verbintenis binnen twee maanden na voormelde neerlegging heeft overgenomen. In dit laatste geval 
wordt de verbintenis geacht van het begin af door de vennootschap te zijn aangegaan.” 
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Deze wijziging impliceert volgens de CREG dat de aanvragen voor een leveringsvergunning voor 
aardgas moeten worden gericht aan het Bestuur Energie in plaats van aan de CREG. Het koninklijk 
besluit van 12 juni 2001 werd evenwel nog niet gewijzigd teneinde met artikel 15/15, §2, tweede lid, 
4°, van de gaswet, dat reeds in werking trad, rekening te houden. Dit geeft aanleiding tot enige 
juridische onzekerheid, nl. te weten of het koninklijk besluit van 12 juni 2001 zonder meer moet 
worden toegepast in afwachting van een wijziging ervan in het licht van het gewijzigde artikel 15/14, 
§2, tweede lid, 4°, van de gaswet, dan wel mutatis mutandis moet worden toegepast teneinde artikel 
15/14, §2, tweede lid, 4°, van de gaswet reeds in de praktijk te brengen. Gelet op het feit dat noch de 
Minister noch het Bestuur Energie op enigerlei wijze aan de CREG hun wil te kennen gaven om de 
aanvragen in afwachting van een wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2001 op het niveau 
van het Bestuur Energie te ontvangen, en uit de woorden “advies aan het Bestuur Energie” niet met 
absolute zekerheid kan worden afgeleid dat de CREG voortaan de aanvragen niet langer zal ontvangen, 
is de CREG van oordeel dat de procedure voorzien in het koninklijk besluit van 12 juni 2001 verder 
dient te worden gevolgd in afwachting van de wijziging ervan. 

10. De aanvraag dient gericht te worden aan de CREG per aangetekend schrijven met 
ontvangstbewijs. Meer specifiek aan : 

CREG  
Ter attentie van de heer Andreas Tirez  
Directeur van de directie voor de technische werking van de markt  
Nijverheidsstraat 26-38   
1040  BRUSSEL 

De aanvrager of zijn gemachtigde moet de aanvraag ondertekenen en dagtekenen. De machtiging van 
de perso(o)n(en) die de aanvraag ondertekenen, moet voorgelegd worden, met name de documenten 
waaruit de handtekeningbevoegdheid van de ondertekenaars van de aanvraag blijkt. Dit kunnen onder 
meer de statuten van de vennootschap zijn, een uittreksel uit het Belgische Staatsblad of een 
geschreven volmacht.  

11. De aanvraag wordt door de aanvrager ingediend in 5 exemplaren. Indien nodig kan de CREG 
steeds bijkomende exemplaren opvragen. 

8 Wat is de inhoud van de aanvraag? 

12. De inhoud van het dossier staat beschreven in artikel 6, juncto artikel 3, van het koninklijk besluit 
van 12 juni 2001. Hij wordt hier herhaald, eventueel met toevoeging van bijkomende opmerkingen : 

8.1 BASISGEGEVENS VAN HET AANVRAAGDOSSIER 

8.1.1 De identiteit van de aanvrager 

13. De leveringsvergunning wordt aangevraagd door een natuurlijke of rechtspersoon gevestigd in 
één van de lidstaten van de Europese Unie. 
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8.1.2 Het adres van de aanvrager 

14. Hiermee wordt bedoeld het volledig adres van de aanvrager en eventueel het adres waar de 
uitbating zal plaatsvinden in België. 

8.1.3 De statuten indien er sprake is van een rechtspersoon 

15. De statuten van de aanvrager indien hij opgericht is onder de vorm van een rechtspersoon, of 
het ontwerp van de statuten van de toekomstig op te richten rechtspersoon. Indien de aanvrager een 
al opgerichte rechtspersoon is, dient in het aanvraagdossier een uittreksel te worden toegevoegd uit 
het handelsregister waarin de aanvrager werd geregistreerd, met vermelding, voor rechtspersonen 
gevestigd in België, van het ondernemingsnummer. 

Zoals in punt Mag een onderneming in oprichting een leveringsvergunning aanvragen? aangehaald kan 
een onderneming in oprichting een aanvraag indienen voor zover het ontwerp van de statuten in het 
dossier wordt toegevoegd. In de leveringsvergunning zou het wenselijk zijn dat de voorwaarde 
opgenomen wordt dat de definitieve statuten moeten meegedeeld worden van zodra de nieuwe 
onderneming is opgericht. Bij eventuele verschillen ten opzichte van de initieel overgemaakte 
gegevens zal dan onderzocht worden of een herziening, of zelfs intrekking, van de bestaande 
leveringsvergunningen dient voorgesteld te worden overeenkomstig artikel 24, §2, van het koninklijk 
besluit van 12 juni 2001.  

8.2 HET BEWIJS TE VOLDOEN AAN DE TOEKENNINGSCRITERIA VAN DE 
LEVERINGSVERGUNNING 

16. De aanvrager dient steeds voor ogen te hebben dat de gegevens die hij aan het aanvraagdossier 
toevoegt, de CREG moeten toelaten te oordelen of hij in staat is zijn verbintenissen en verplichtingen 
na te komen.  

Een aanvrager die reeds (in het buitenland) actief is als leveringsonderneming zal hierbij kunnen 
refereren naar zijn bestaande activiteiten. Een aanvrager die echter nog geen activiteiten als 
leveringsonderneming heeft, of een aanvrager die in naam van een onderneming in oprichting de 
aanvraag doet, dient desalniettemin te beantwoorden aan dezelfde criteria. Deze laatste zullen dan de 
maatregelen moeten vermelden die zij schikken te nemen met het oog op het nakomen van de 
verplichtingen en die in werking zullen treden van zodra zij hun eerste leveringen uitvoeren. 

Onder meer de volgende gegevens, met name technische informatie, of informatie over de organisatie 
van de aanvrager, zullen de CREG toelaten na te gaan of de aanvrager voldoet aan de criteria opgesomd 
in artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 juni 2001: 

1° het is aan de aanvrager om aan te tonen dat hij beschikt over voldoende middelen om : 

a) de naleving te verzekeren van verplichtingen met betrekking tot het gebruik van het vervoersnet 
van een vervoersonderneming; 

Commentaar: 

De ervaring opgedaan in hetzij België, hetzij het buitenland, met betrekking tot het gebruik van een 
vervoersnet voor hetzij vervoersdoeleinden, hetzij de doorvoer van gas, is relevant om aan dit 
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criterium te voldoen. Een opgave van de ondertekende contracten en de overgebrachte volumes is 
nuttig als aanvullende informatie. De aanvrager die een beroep doet op een ervaren derde moet het 
contractuele kader waarin deze diensten geleverd worden, verduidelijken. 

b) zijn financiële verplichtingen na te leven ten opzichte van zijn aardgasleveranciers, afnemers en de 
overheden; 

Commentaar: 

De aanvrager moet minstens de relevante balansen en jaarrekeningen van de drie voorgaande jaren 
bezorgen of, in het geval van een aanvraag namens een vennootschap in oprichting, het financieel plan 
dat bij de notaris zal  neergelegd worden. De aanvrager die van de waarborg van een derde geniet, 
moet het contractuele kader preciseren waarin dit past. 

c) de gedragscode na te leven; 

Commentaar: 

De gedragscode, zoals gedefinieerd in artikel 15/5undecies, §1, juncto artikel 15/14, §2, tweede alinea, 
1°, en vierde alinea, en in artikel 15/4 juncto artikel 15/14, §2, derde alinea van de wet van 12 april 
1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (hierna: 
de gaswet), werd bij koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2011. Deze 
gedragscode handelt in essentie over de relaties tussen de vervoersonderneming en de netgebruiker 
en de meeste verplichtingen die hij in hoofde van de netgebruikers bevat, maken integraal deel uit van 
de contractuele betrekkingen tussen deze laatsten en de vervoersondernemingen. Het naleven van 
deze verplichtingen vormt al het onderwerp van het criterium vermeld in punt (a) hierboven. 

Eén bepaling ontsnapt aan het domein van de relaties tussen de vervoersonderneming en de 
netgebruiker, met name de verplichting voor de netgebruiker om de capaciteit die hij (tijdelijk of 
definitief) niet meer nodig heeft voor het nakomen van zijn bevoorradings- en/of leveringscontracten, 
aan te bieden op de secundaire markt overeenkomstig artikel 11 §2. Deze verplichting beoogt het 
voorkomen van contractuele congestie, waarvan de controle gebeurt in het kader van artikel 14, 15 en 
16 van de gedragscode. De aanvrager bevestigt deze verplichtingen die deel uitmaken van de 
gedragscode te kennen verklaart dat hij ze zal naleven. 

Om aan te tonen dat hij beschikt over voldoende middelen om de gedragscode na te leven, mag de 
aanvrager verwijzen naar een gelijkaardige ervaring opgedaan in het buitenland en/of op zijn eer 
verklaren dat hij in staat is de huidige code na te leven en gevolg te geven aan de eventuele wijzigingen 
ervan. 

d) de naleving van de openbare dienstverplichtingen te verzekeren.  

Commentaar: 

Op het moment van de publicatie van deze gebruiksaanwijzing dienen i.v.m. de openbare 
dienstverplichtingen het koninklijk besluit van 23 oktober 2002 betreffende de openbare 
dienstverplichtingen in de aardgasmarkt (hierna: het besluit van 23 oktober 2002) en het koninklijk 
besluit van 24 maart 2003 tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de financiering van 
bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en 
controle op de aardgasmarkt (hierna: het besluit van 24 maart 2003), zoals zij beiden werden gewijzigd 
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door het koninklijk besluit van 8 juli 20034, alsook het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot 
bepaling van de nadere regels voor de financiering van de reële nettokost die voortvloeit uit de 
toepassing van maximumprijzen voor de levering van aardgas aan residentiële beschermde klanten 
(hierna: het besluit van 22 december 2003), in acht genomen te worden. De huidige verplichtingen 
beperken zich algemeen genomen tot het innen van een bijdrage, onder de vorm van een toeslag op 
de tarieven, die overgemaakt dient te worden aan de CREG. 

 

Om aan te tonen dat hij beschikt over voldoende middelen om de openbare dienstverplichtingen na 
te leven mag de aanvrager verwijzen naar een gelijkaardige ervaring opgedaan in het buitenland en/of 
op zijn eer verklaren dat hij in staat is de huidige verplichtingen na te leven en gevolg te geven aan de 
eventuele wijzigingen ervan. 

2° om de aardgasbevoorrading van de afnemers van de aanvrager van een leveringsvergunning en 
het gebruik van het vervoersnet van een vervoersonderneming op een veilige, betrouwbare, 
doelmatige en rationele wijze te laten verlopen, beschikt de aanvrager van een 
leveringsvergunning bovendien over : 

a) voldoende en adequate technische middelen; 

Commentaar: 

De CREG gaat vooral na of de aanvrager over de geschikte informatica- en telecommunicatiemiddelen 
beschikt om met de vervoersonderneming alle nodige gegevens uit te wisselen opdat deze laatste de 
overbrenging van het aardgas zou uitvoeren. 

b) voldoende personeel met ervaring in een aardgasonderneming; 

Commentaar: 

Om de naleving van dit criterium na te gaan, verwacht de CREG informatie over het totale aantal 
werknemers van de aanvrager (huidige toestand en verwachte evolutie) alsook over het aantal en de 
kwalificatie van de werknemers die de essentiële diensten van een leveringsonderneming zullen 
verzekeren, namelijk dispatching, boekhouding, facturatie en handelsactiviteiten. In voorkomend 
geval zal de aanvrager elk gegeven moeten bezorgen dat het mogelijk maakt hun ervaring te 
beoordelen. 

c) een beheersstructuur alsook een administratieve en boekhoudkundige organisatie aangepast aan 
de activiteiten die hij gaat uitoefenen; hiervoor beschikt hij eveneens over een dienst te allen tijde 
toegankelijk met het oog op het verzekeren van onder meer het evenwicht van de 
aardgasleveringen op de ingangs- en leveringspunten en de naleving van de aardgasspecificaties als 
netgebruiker. 

Commentaar: 

De aanvrager moet minstens het organigram van zijn organisatie en van de betrokken diensten 
bezorgen, alsook de contactgegevens van de dispatching bereikbaar 24u/24 (e-mail en 
telefoonnummer). De modellen of ontwerpen van de facturen en van de verschillende types van 

                                                           
4 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende 
de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de 
regulering van en controle op de gasmarkt en van het koninklijk besluit van 23 oktober 2002 met betrekking tot de openbare 
dienstverplichtingen in de gasmarkt. 
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leveringscontracten, opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 17 van het koninklijk besluit 
van 12 juni 2001, zullen dienen als aanvullende bewijzen dat de aanvrager aan het criterium voldoet. 
De aanvrager die een beroep doet op een derde om de te allen tijde toegankelijke dienst, het 
evenwicht van de aardgasleveringen op de ingangs- en leveringspunten en de naleving van de 
aardgasspecificaties te verzekeren, moet het organisatieschema en het contractuele kader waarin 
deze diensten geleverd worden preciseren. Er wordt ten slotte gevraagd om te vermelden in welke 
taal de dispatching desgevallend kan communiceren met de beheerder van het Belgische vervoersnet. 

3° de aanvrager van een leveringsvergunning beschikt over voldoende aardgasvolumes, voldoende 
vervoerscapaciteit en capaciteit aan maximum uurdebiet om de aardgasbevoorrading van zijn 
afnemers te verzekeren, overeenkomstig de met zijn afnemers afgesloten en/of nog af te sluiten 
contracten, en om de naleving van de openbare dienstverplichtingen te verzekeren. 

Commentaar: 

Niet voor de bestaande leveringsondernemingen geeft deze laatste voorwaarde problemen, wel voor 
diegene die nog geen leveringen hebben uitgevoerd of gecontracteerd. Desalniettemin zal ook deze 
laatste aanvrager op het moment van de aanvraag moeten melden vanwaar hij zijn gas zal halen en 
zal hij  een schatting maken over de hoeveelheid en het vervoer ervan. 

Om echter aan te tonen dat hij met het oog op leveringen voldoende vervoerscapaciteit en capaciteit 
aan maximum uurdebiet kan reserveren, zal hij moeten onderzoeken of er nog vervoerscapaciteit 
beschikbaar is voor nieuwe of bestaande leveringen aan het ingangspunt waar hij het Belgisch 
geïnterconnecteerd netwerk schikt binnen te komen. Dit kan op eenvoudige wijze bekomen worden 
via de Belgische vervoersonderneming zonder dat hiervoor een reservatie van vervoerscapaciteit dient 
gecontracteerd te worden. Indien een gas-hub als aanvoerpunt opgegeven wordt, volstaat een bewijs 
van lidmaatschap op de hub. 

4° de aanvrager van een leveringsvergunning die aardgas wenst te leveren aan een 
distributieonderneming die niet in aanmerking komt en voor de behoeften van de afnemers van 
de distributieonderneming die geen in aanmerking komende afnemers zijn, beschikt over 
voldoende ervaring met dergelijke soort van aardgaslevering onderworpen aan openbare 
dienstverplichtingen. 

Commentaar: 

Sedert 1 januari 2007 is de markt volledig opengesteld. Dit punt is bijgevolg niet meer van toepassing. 

8.3 WANNEER ER SPRAKE IS VAN EEN LEVERING VIA EEN DIRECTE LEIDING, DE 
VERBRUIKSLOCATIE DIE DE AANVRAGER VAN PLAN IS TE BEVOORRADEN 
EN DE DAARMEE VERBAND HOUDENDE VERVOERSVERGUNNING 
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8.4 HET BETALINGSBEWIJS 

17. Het betalingsbewijs van de vergoeding voor het onderzoek van het dossier. Deze vergoeding 
bedraagt 1.500,00 EUR. 

De vergoeding dient gestort : 

1° op rekening met nummer 679-0020271-95 op naam van de CREG, Nijverheidsstraat 26-38, 1040 
Brussel; 

2° met als bankreferenties te gebruiken voor internationale betalingen : 

De Financiële Post  
WTC – Toren II  
Antwerpsesteenweg 59  
B-1100 Brussel 

IBAN BE76-6790-0202-7195  
BIC PCHQBEBB 

De onkosten van deze internationale betalingen zijn ten laste van de aanvrager zodanig dat het 
exacte bedrag van 1.500,00 EUR op de bankrekening van de CREG terug te vinden is. 

3° met vermelding van “leveringsvergunningsaanvraag van …” vervolledigd met de identiteit van 
de aanvrager van de leveringsvergunning. 

 

Deze vergoeding wordt niet teruggestort in geval van negatief advies van de CREG of indien de 
aanvraag wordt verworpen. 
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9 Hoe verloopt de procedure voor de aanvraag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afschrift van de beslissing aan: 
1) de aanvrager 
2) de CREG 

Binnen de 30 werkdagen na 
ontvangst van de aanvraag :  

advies naar de Minister 

Aanvrager levert de 
ontbrekende stukken binnen 
de tien werkdagen vanaf de 

ontvangst van het 
aangetekend schrijven 

Aanvraag 
verworpen 

De Minister beslist  
binnen de 30 werkdagen vanaf 

de ontvangst van het advies van 
de CREG 

Aanvraag gericht 
aan de CREG per 

aangetekend 
schrijven met 

ontvangstbewijs 

Binnen de 30 werkdagen na 
ontvangst van de stukken :  

advies naar de Minister 

De 
stukken of inlichtingen  

worden geleverd? 

Ja 

Nee 

Worden er 
ontbrekende stukken 

of bijkomende 
inlichtingen  
gevraagd? 

Ja 

Nee 

  Binnen de 10 werkdagen na de ontvangst 
van de aanvraag, opsturen van : 

1) ontvangstbewijs naar de aanvrager; 
2) mededeling aan de Minister; 


