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Zitting 2005-2006
7 juli 2006

VOORSTEL VAN DECREET
– van de heren Bart Martens, Carl Decaluwe, Marc van den Abeelen,
Jan Peumans en Joris Vandenbroucke –
houdende wijziging van het Aardgasdecreet van 6 juli 2001,
wat de uitbreiding van de dekkingsgraad van het aardgasdistributienet betreft
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AMENDEMENT Nr. 1
voorgesteld door de heren Bart Martens,
Carl Decaluwe, Marc van den Abeelen, Jan Peumans,
Joris Vandenbroucke en Jos De Meyer

baar indien de gasleiding aan de kant van de woning ligt, buiten het woongebied is een woning ook aansluitbaar indien de
gasleiding aan de andere kant van de straat ligt. Onderboring
is immers mogelijk in gebieden met een lagere dichtheid aan
woningen.

___________________________
Artikel 2
Dit artikel vervangen door wat volgt:
“Artikel 2
Aan artikel 3 van het Aardgasdecreet van 6 juli 2001
worden een 32°, een 33° en een 34° toegevoegd, die luiden als volgt:
“32° ontsloten woning: een woning die reeds is aangesloten op het aardgasdistributienet of die aansluitbaar
is, op basis van artikel 3, 33°;
33° aansluitbare woning:

AMENDEMENT Nr. 2
voorgesteld door de heren Bart Martens,
Carl Decaluwe, Marc van den Abeelen, Jan Peumans,
Joris Vandenbroucke en Jos De Meyer

Artikel 3
De tekst van de voorgestelde §3 vervangen door wat
volgt:

34° aansluitbaarheidsgraad: aantal ontsloten woningen
in verhouding tot het totaal aantal woningen.”.

“§3. De aardgasnetbeheerder mag voor een nieuwe
aansluiting op het aardgasdistributienet in de gebieden
in het geografisch afgebakende gebied waarvoor hij
werd aangewezen overeenkomstig artikel 6 een maximale prijs aanrekenen van 250 euro voor een standaardaansluiting. Dat bedrag wordt gekoppeld aan het
indexcijfer van de consumptieprijzen. Het wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan het indexcijfer van de
maand december, voorafgaand aan de aanpassing en
afgerond naar de dichtstbijzijnde euro. De Vlaamse
Regering stelt nadere regels vast met betrekking tot de
standaardaansluiting.”.

VERANTWOORDING

VERANTWOORDING

Tijdens de hoorzitting over het voorstel van decreet ter uitbreiding van de dekkingsgraad van het aardgasdistributienet
in de commissie Energie van het Vlaams Parlement op 13 juni
2006 stelde de VREG een concretisering voor van artikel 2. De
huidige definitie van ontsloten woning bevat de eerder vage
bepaling “die op eenvoudig verzoek binnen de 15 dagen kan
worden aangesloten”. Deze vage bepaling wordt in dit amendement vervangen door in een nieuw punt 33° de objectief te
omschrijven definitie van ‘aansluitbare woning’ in te voeren.
Er wordt in de definitie rekening gehouden met de realiteit van
enkelzijdige en dubbelzijdige aanleg. In woongebied (inclusief
woongebied met landelijk karakter) is een woning aansluit-

De kostprijs van een standaardaansluiting moet voor alle aansluitbare woningen dezelfde zijn, onafgezien van de bestemming. De beperking van de aansluitkosten tot 250 € was in het
oorspronkelijk voorstel enkel voorbehouden voor woningen
gelegen in woongebied wat, zoals de VREG terecht opmerkte
tijdens de hoorzitting, onlogisch is.

– voor woningen gelegen in woongebied: woningen
waar in de straat, langs de kant van de woning
een gasleiding aanwezig is;
– voor woningen gelegen buiten woongebied:
woningen waar in de straat een gasleiding aanwezig is;

___________________________
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AMENDEMENT Nr. 3
voorgesteld door de heren Bart Martens,
Carl Decaluwe, Marc van den Abeelen, Jan Peumans,
Joris Vandenbroucke en Jos De Meyer
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rekening met het feit dat een deel van de woongebieden om
technische redenen nooit aansluitbaar zal zijn.

___________________________
AMENDEMENT Nr. 4

Artikel 4
De tekst van het voorgestelde artikel 18bis vervangen
door wat volgt:

voorgesteld door de heren Bart Martens, Carl
Decaluwe, Marc van den Abeelen, Jan Peumans, Joris
Vandenbroucke en Jos De Meyer

“Artikel 18bis
Iedere aardgasnetbeheerder zorgt ervoor dat het geheel
van de gebieden, die gelegen zijn in het geografisch
afgebakende gebied waarvoor hij werd aangewezen
overeenkomstig artikel 6, een aansluitbaarheidsgraad
heeft van:
– minstens 95% in 2015 en van 99% in 2020 voor
die gebieden die in het gewestplan de bestemming
woongebied hebben met uitzondering van de woongebieden met landelijkkarakter;
– van minstens 95% in 2020 in woongebieden.
De Vlaamse Regering kan de aansluitbaarheidsgraad
voor andere gebieden vastleggen na een haalbaarheidsonderzoek.
De aardgasnetbeheerder brengt jaarlijks verslag uit van
de aansluitbaarheidsgraad per 1 januari in deze gebieden bij de VREG vóór 30 maart.”.
VERANTWOORDING
Tijdens de hoorzitting van 13 juni 2006 werd zowel door Eandis als door VREG de opmerking gegeven dat het tijdsvenster
inzake de aansluitbaarheidsgraad ruimer moet gekozen worden. Tevens werd opgemerkt dat in het voorstel dat VREG
opmaakte ten behoeve van minister Bossuyt tijdens de vorige
legislatuur, de doelstelling ook sloeg op het totaal van woongebieden, inclusief deze met landelijk karakter. Er werd toen
zelfs een doelstelling uitgewerkt voor alle woningen. In voorliggend amendement wordt tegemoet gekomen aan de suggesties van VREG en Eandis en wordt een gedifferentieerde
doelstelling voorgesteld die rekening houdt met hetgeen technisch mogelijk is, zonder in een spiraal van kostenverhoging
terecht te komen. Dit voorstel laat toe eerst daar uit te breiden
waar dit economisch het meest interessant is, aan de laagste
kost voor bijkomende aansluiting. Het streefdoel op lange termijn (2020) werd van 100 % naar 99 % gebracht, dit houdt

Artikel 4bis (nieuw)
Een artikel 4bis invoegen, dat luidt als volgt:
“Artikel 4bis
In hetzelfde decreet wordt een artikel 18ter ingevoegd,
dat luidt als volgt:
“Artikel 18ter
Elke aardgasdistributienetbeheerder is ertoe gehouden
om elke aansluitbare woning overeenkomstig de regels
van het technisch reglement aan te sluiten op het aardgasdistributienet indien de eigenaar of bewoner erom
vraagt, op voorwaarde dat:
a) bij nieuwbouw, de aanvrager een geldige bouwvergunning kan voorleggen;
b) bij bestaande woningen, de woning hoofdzakelijk
vergund is of geacht wordt vergund te zijn;
c) bij woningen buiten woongebied waar slechts een
gasleiding aan de overzijde van de straat aanwezig
is, een onderboring technisch mogelijk is en in het
investeringsplan overeenkomstig artikel 25bis, geen
dubbelzijdige aanleg gepland wordt.”.
VERANTWOORDING
Tijdens de hoorzitting suggereerde de VREG om het ‘recht op
aansluiting’ voor ontsloten woningen ook op te nemen in het
voorstel van decreet. Voor elektriciteit werd dit reeds vastgelegd via artikel 22 van het besluit van 31 januari 2003 betreffende de sociale openbare dienstverplichtingen, maar voor
gas bestaat dergelijke bepaling nog niet. Met dit amendement
wordt aan de suggestie van de VREG tegemoet gekomen. De
eerste twee voorwaarden werden overgenomen uit de bepalin-
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gen die terzake gelden voor de aansluiting op het elektriciteitsnet, de laatste voorwaarde houdt rekening met de eventuele
onmogelijkheid tot onderboring of de geplande aanleg van
een dubbelzijdige leiding.

___________________________

AMENDEMENT Nr. 5
voorgesteld door de heren Bart Martens,
Carl Decaluwe, Marc van den Abeelen, Jan Peumans,
Joris Vandenbroucke en Jos De Meyer

De Vlaamse Regering kan via technisch reglement
bepalen op welke wijze deze informatie ter beschikking
gesteld wordt.”.
VERANTWOORDING
Op basis van de opmerkingen tijdens de hoorzitting van 13
juni 2006 werd de datum voor de indiening van het investeringsplan van 30 maart gewijzigd naar 30 juni. Dit is nodig
omdat het budget en de investeringen op het eind van de eerste
helft van het jaar worden geëvalueerd, cf. technisch reglement
deel II – Planningscode, artikel 1.1.1, §1.
Het meest aangewezen type van informatiedrager(s) voor het
ter beschikking stellen van investeringsinformatie is wellicht
evolutief en kan derhalve beter in het technisch reglement
worden beschreven.

Artikel 5
De voorgestelde tekst van artikel 25bis, eerste lid, vervangen door wat volgt:
“Artikel 25bis
Iedere aardgasnetbeheerder legt jaarlijks vóór 30 juni
een investeringsplan voor aan de VREG, waarvan de
VREG het model bepaalt. Dat investeringsplan beslaat
een periode van drie jaar en bevat de volgende gegevens:
1° een gedetailleerde lijst van het aardgasdistributienet van de aardgasnetbeheerder, met aanduiding
per straat (en eventueel huisnummers) van de
bestaande gasleidingen;
2° een gedetailleerde lijst van het aardgasdistributienet van de aardgasnetbeheerder, met aanduiding
per straat (en eventueel huisnummers) van de
bestaande gasleidingen en de gasleidingen waarvan
de aanleg wordt gepland in de drie daaropvolgende
jaren, met de aanduiding in welk kalenderjaar ze
zullen worden aangelegd;
3° een berekening van de aansluitbaarheidsgraad op
1 januari van het beschouwde jaar en van de volgende drie jaren, wanneer de geplande investeringen
worden uitgevoerd, van het aardgasdistributienet en
het geheel van de gebieden, bedoeld in artikel 18bis,
en een tijdspad om te komen tot de verplichtingen,
bepaald in artikel 18bis.

___________________________
AMENDEMENT Nr. 6
voorgesteld door de heren Bart Martens,
Carl Decaluwe, Marc van den Abeelen, Jan Peumans,
Joris Vandenbroucke en Jos De Meyer

Artikel 5
Aan de voorgestelde tekst van artikel 25bis, tweede lid,
de volgende zin toevoegen:
“Indien de VREG aan de aardgasnetbeheerder bijkomende inlichtingen vraagt, kan de termijn voor beslissing met drie maanden worden uitgesteld.”.
VERANTWOORDING
Tijdens de hoorzitting van 13 juni 2006 stelde de VREG dat
de termijn van drie maanden die de VREG heeft om tot een
beslissing te komen, moet opgeschort worden als informatie
ontbreekt of onvolledig is.

___________________________
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AMENDEMENT Nr. 7
voorgesteld door de heren Bart Martens,
Carl Decaluwe, Marc van den Abeelen, Jan Peumans,
Joris Vandenbroucke en Jos De Meyer

Artikel 6
Dit artikel schrappen.
VERANTWOORDING
De eerste alinea van dit artikel wordt geschrapt omdat de
VREG immers geen bevoegdheid heeft inzake de tariefcontrole. De tweede alinea wordt eveneens geschrapt omdat de
ontwikkeling van een website door de VREG overbodig is,
gezien dit reeds opgelegd is aan de distributienetbeheerders.

___________________________
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