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1. INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) bepaalt hierna, op 
basis van artikel 7, §3, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt (hierna: de Elektriciteitswet), de principes van de valorisatie van de installaties die 
overgedragen worden aan de netbeheerder in kader van het Modular Offshore Grid. 

Deze beslissing werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd tijdens zijn vergadering van 
21 december 2017. 

2. WETTELIJKE BASIS 

1. Artikel 7, §2 van de elektriciteitswet (zoals laatst gewijzigd door de wet van 13 juli 2017 tot 
wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, met het 
oog op het instellen van een wettelijk kader voor het Modular Offshore Grid) luidt als volgt: 

“§ 2. Voor nieuwe installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden 
waarin België zijn rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht, 
die het voorwerp uitmaken van een in artikel 6 bedoelde domeinconcessie verleend vóór 1 
juli 2007, staat de netbeheerder in voor één derde van de kostprijs van de onderzeese kabel 
met een maximumbedrag van 25 miljoen euro voor een project van 216 MW of meer. Deze 
financiering van 25 miljoen euro wordt naar rato verminderd, wanneer het project minder 
dan 216 MW bedraagt. In dit bedrag is begrepen de aankoop, de levering en de plaatsing 
van de onderzeese kabel alsmede de aansluitingsinstallaties, de uitrustingen en de 
aansluitingsverbindingen van voormelde productieinstallaties. Deze financiering wordt over 
vijf jaar gespreid, a rato van één vijfde per jaar vanaf het begin van de werken. 

Installaties, voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden waarin België zijn 
rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht, die het voorwerp 
uitmaken van een in artikel 6 bedoelde domeinconcessie, verleend na 1 juli 2007 en waarvan 
de financial close heeft plaatsgegrepen tussen 2 mei 2014 tot en met 31 december 2016, 
kunnen de minister verzoeken om niet aan te sluiten op een installatie noodzakelijk voor de 
transmissie van elektriciteit in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen 
overeenkomstig het internationaal zeerecht, bedoeld in artikel 13/1. Indien de Koning, bij 
besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, toestemming verleent om niet aan te 
sluiten, staat de netbeheerder in voor één derde van de kostprijs van de onderzeese kabel 
met een maximumbedrag van 25 miljoen euro volgens de modaliteiten bepaald in deze 
paragraaf en wordt de minimumprijs voor de geproduceerde windenergie, zoals vastgelegd 
voor installaties waarvan de financial close plaatsvindt na 1 mei 2014 overeenkomstig het 
koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de 
bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, verhoogd met 12 
euro/MWh. Wanneer het installaties betreft waarvan de financial close plaatsgrijpt na 1 mei 
2016, dan wordt de minimumprijs zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 16 juli 2002 
betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt 
uit hernieuwbare energiebronnen verhoogd met een bedrag ter dekking van en dat bijgevolg 
overeenstemt met de totale kosten van de financiering van de onderzeese kabel die 
resulteren uit de offerte of offertes die de titularis van de domeinconcessie, bedoeld in artikel 
6, § 1, in aanmerking neemt in toepassing van de wet van 15 juni 2006 betreffende de 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Dit 
bedrag wordt bepaald door de commissie na verificatie van de in aanmerking genomen 
offerte of offertes. 
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Installaties, voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden waarin België zijn 
rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht, die het voorwerp 
uitmaken van een in artikel 6 bedoelde domeinconcessie, verleend na 1 juli 2007, en 
waarvan de financial close heeft plaatsgegrepen na 31 december 2016, worden aangesloten 
op het Modular Offshore Grid. 

Voor [de installaties voor de productie van elektriciteit bedoeld in het derde lid], wordt de 
minimumprijs voor de geproduceerde windenergie zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 
16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit 
opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen verhoogd met een bedrag ter dekking van en 
dat bijgevolg overeenstemt met de totale kosten van de financiering van de onderzeese 
kabel die resulteren uit de offerte of offertes die de titularis van de domeinconcessie, bedoeld 
in artikel 6, § 1, in aanmerking neemt in toepassing van de wet van 15 juni 2006 betreffende 
de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Dit 
bedrag wordt bepaald door de commissie na verificatie van de in aanmerking genomen 
offerte of offertes.  

In geval van absolute en aangetoonde onmogelijkheid om de bouw van het Modular 
Offshore Grid aan te vatten of te beëindigen, vastgesteld door de minister, kunnen de 
voormelde installaties voor de productie van elektriciteit rechtstreeks aangesloten worden 
op de bestaande installaties voor het transport van elektriciteit. De netbeheerder financiert 
voor één derde de kost van de onderzeese kabel, en dit voor een maximum bedrag van 25 
miljoen euro volgens de modaliteiten gedefinieerd in het eerste lid en de minimumprijs voor 
geproduceerde windenergie zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 16 juli 2002 
betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt 
uit hernieuwbare energiebronnen, wordt verhoogd met een bedrag dat de totale kosten dekt 
die in aanmerking komen voor de financiering van de kost van de onderzeese kabel zoals ze 
voortvloeien uit de offerte of de offertes die de titularis van de domeinconcessie, bedoeld in 
artikel 6, § 1, in aanmerking neemt in toepassing van de geldende wetgeving inzake 
overheidsopdrachten. Dit bedrag wordt bepaald door de commissie na verificatie van de 
offerte of de offertes die in aanmerking genomen werden.  

In geval van het niet bereiken van de geplande 216 MW binnen de vijf jaren na het begin 
van de werken wordt een bedrag pro rata aan 25 miljoen euro teruggevorderd op initiatief 
van de minister, na advies van de commissie. 

De betaling van iedere schijf gebeurt na aanvraag van de titularis van de domeinconcessie 
bedoeld in artikel 6, § 1. Deze aanvraag omvat : 

1° het bewijs van het uitvoeren van het vergund investeringsprogramma dat de commissie 
kan controleren, hetzij op basis van de door de titularis overgezonden stukken, hetzij ter 
plaatse; 

2° de overlegging van het bewijs van het naleven van de fiscale en sociale wetgevingen en 
reglementeringen tijdens het afgesloten boekjaar voorafgaand aan de aanvraag tot 
betaling. 

Zo de voorwaarden bedoeld in [het vijfde lid]  niet zijn nageleefd, schort de minister, op 
voorstel van de commissie, de storting van de jaarlijkse schijf op. Zo die voorwaarden 
wegens overmacht niet worden nageleefd, en indien de economische bedrijvigheid van de 
onderneming verdergaat, kan het storten van de jaarlijkse schijf door de minister worden 
gehandhaafd. 

In geval van intrekking van de machtiging tot betaling gebeurt de terugvordering van de 
betwiste stortingen op initiatief van de minister, via alle rechtsmiddelen. 

De nadere regels van deze financiering zullen worden bepaald in een overeenkomst tussen 
de netbeheerder en de titularis van de domeinconcessie. De kostprijs van deze bijdrage die 
door de netbeheerder wordt gefinancierd is toerekenbaar aan de taken bedoeld in artikel 
8.” 
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2. Artikel 7, §3 van de elektriciteitswet (zoals laatst gewijzigd door de wet van 13 juli 2017 tot 
wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, met het 
oog op het instellen van een wettelijk kader voor het Modular Offshore Grid) luidt als volgt: 

“§ 3. De netbeheerder bouwt en exploiteert het Modular Offshore Grid. 

In afwijking van het eerste lid mag elke persoon die over de nodige administratieve 
vergunningen beschikt die hij voor de inwerkingtreding van de wet van 13 juli 2017 tot 
wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, 
met het oog op het instellen van een wettelijk kader voor het Modular Offshore Grid heeft 
verkregen, mits voorafgaand akkoord van de netbeheerder en de commissie, een van de 
installaties bouwen die deel uitmaken van het Modular Offshore Grid op voorwaarde dat 
deze installatie, zolang ze niet geïntegreerd is in de andere elementen van het Modular 
Offshore Grid, de kenmerken heeft van een aansluiting op het elektriciteitstransmissienet op 
het vasteland. Deze vergunning is onderworpen aan de formele verbintenis van de betrokken 
persoon om de principes toe te passen voor de valorisatie van de installatie die de commissie 
heeft vastgelegd met het oog op de overdracht ervan naar de netbeheerder volgens de 
modaliteiten in het derde lid. 

De netbeheerder wordt de eigenaar van een installatie aangelegd met toepassing van het 
tweede lid vooraleer deze in het Modular Offshore Grid wordt geïntegreerd; deze integratie 
moet gebeuren ten laatste twaalf maanden na de indienststelling van het betrokken park. 

De eigendomsoverdracht kan pas gebeuren als aan de netbeheerder een domeinconcessie 
voor deze installatie werd toegekend met toepassing van artikel 13/1. 

De commissie bepaalt de waarde van de installatie en de modaliteiten voor de overdracht 
aan de netbeheerder op gemeenschappelijk voorstel van zijn eigenaar en de netbeheerder 
dat aan de commissie werd overgemaakt ten laatste negen maanden na de indienststelling 
van de installatie. Bij gebrek aan een gemeenschappelijk voorstel legt de commissie de 
waarde van de installatie op eigen gezag vast na raadpleging van de partijen. De commissie 
neemt haar beslissing ten laatste op de laatste werkdag van de elfde maand na de 
indienststelling van het betrokken park, De effectieve overdracht van de eigendom van de 
installatie mag niet gebeuren voor de betaling van de door de commissie vastgelegde prijs.” 
(De CREG onderlijnt) 

3. Artikel 2, 7°ter van de elektriciteitswet definieert het Modular Offshore Grid als volgt: 

“Modular Offshore Grid: de kabels en installaties voor de transmissie van elektriciteit in de 
zeegebieden waarin België zijn rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het 
internationaal zeerecht, bedoeld in artikel 13/1, die het geheel van de volgende installaties 
omvatten: 

- de installaties voor de transmissie van elektriciteit binnen de volgende 
coördinatenperimeter: WGS84: Latitude: 51 ° 35 537042’ N; Longitude: 002° 55 131361’ 
E, met uitzondering van de installaties bestemd voor de behoeften van één enkele 
netgebruiker; 

- de installatie voor de transmissie van elektriciteit, “offshore switch yard” genoemd, en 
de uitrustingen ervan; 

- de kabels die de offshore switch yard verbinden met de installaties bedoeld in a);    

- de kabels die de installaties bedoeld in a) verbinden met de overeenstemmende 
kabelaanlanding op het strand van Zeebrugge; 

- de kabels die de offshore switch yard verbinden met de overeenstemmende 
kabelaanlandingen op het strand van Zeebrugge”. 



 

Niet vertrouwelijk  6/15 

3. ANTECEDENTEN 

4. De eerste offshore domeinconcessies (C-Power, Belwind, Northwind en Nobelwind) stonden zelf 
in voor de aansluiting van hun parken op de 150 kV stations te Slijkens en Zeebrugge. Een (of twee) 
offshore hoogspanningskabel(s) wordt(worden), vanuit het offshore transformatorplatform gelegen in 
de eigen domeinconcessie, aangesloten op een onshore hoogspanningsstation. 

5. Er werd overwogen dat dergelijke aansluitingswijze door de andere domeinconcessies (ook wel 
het “spaghettiscenario” genoemd) op langere termijn niet optimaal zou zijn op technisch-economisch 
en ecologisch vlak. Voor de aansluiting van de laatste vijf domeinconcessies (Norther, Rentel, Seastar, 
Mermaid en Northwester II) werd een gezamenlijke aanpak bestudeerd. In het Regeerakkoord van 
1 december 20111 werd vermeld dat aan de netbeheerder gevraagd zal worden een “stopcontact” op 
zee voor de offshore windmolenparken te installeren.  

6. In 2011 ontwikkelde Elia een nieuwe visie op de ontwikkeling en de uitbouw van het 
transmissienet in de Noordzee. Twee platformen in de Noordzee, Alpha en Bèta, die onderling 
verbonden zijn, zouden elk aangesloten worden op het nieuwe Stevin-station te Zeebrugge. De 
offshore windparken zouden vervolgens op deze platformen worden aangesloten. Deze opzet werd 
het Belgian Offshore Grid (of BOG) genoemd. De studie van de uitbouw van een vermaasd net op zee 
was tevens opgenomen in het Federaal Ontwikkelingsplan 2010-2020. 

7. De realisatie van dit BOG-concept bleek in realiteit niet mogelijk door verschillende obstakels 
zoals de incompatibiliteit van de bouw van het BOG met de planning van Norther en Rentel, het gebrek 
aan een regulatoir kader betreffende de verdeling van de aansprakelijkheden, de onvoldoende 
rentabiliteit van het BOG (onder meer ten gevolge de hoge technische eisen en de voorziene bouw van 
een kunstmatig eiland) ten opzichte van het spaghettiscenario en de onzekerheid over het Stevin-
project2 door de verschillende beroepen die ingesteld waren tegen het Gewestelijk Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan (hierna: GRUP). 

8. Rekening houdende met de moeilijkheden besliste Norther vrij snel om uit het BOG-concept te 
stappen en zelf een individuele of rechtstreekse aansluiting te realiseren. Overeenkomstig Artikel 7, 
§2, tweede lid van de  Elektriciteitswet heeft Norther in juli 2014 de goedkeuring aangevraagd voor 
een individuele aansluiting op het onshore transmissienetwerk. Hierdoor werd platform Bèta 
overbodig in het BOG-project.  

9. In september 2014, heeft Elia een akkoord gerealiseerd met de verschillende particuliere 
partijen en lokale besturen, die een beroep hadden ingesteld tegen het GRUP  voor Stevin. Hiermee is 
een einde gekomen aan de jarenlange onzekerheid rond de realisatie van het Stevin project.  

10. Bij de aanstelling van de nieuwe federale regering in oktober 2014, werd in het regeerakkoord3 
eveneens de bouw van een stopcontact-op-zee opgenomen. Elia en de sector (meer bepaald de 
individuele exploitanten van de nog te bouwen offshore windparken) dienden dit uit te werken op een 
kostenefficiënte wijze.  

11. Vanaf oktober 2014 hebben vertegenwoordigers van Elia en de offshore windparken 
samengezeten om de aansluitingsproblematiek op te lossen. Hierbij werd gezocht naar een alternatief 
voor BOG die zowel voldoet aan de wensen van Elia (de bouw van een centrale offshore hub) als van 

                                                           

1 Regeerakkoord van 1 december 2011, p. 127. 
https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/searchlist/Regeerakkoord_1_december_2011.pdf 
2 www.stevin.be 
3 Regeerakkoord van 9 oktober 2014, p.  97. 
http://www.premier.be/sites/default/files/articles/Accord_de_Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf 

https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/searchlist/Regeerakkoord_1_december_2011.pdf
http://www.stevin.be/
http://www.premier.be/sites/default/files/articles/Accord_de_Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf
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de parken (het tijdig realiseren van hun offshore windpark). De verschillende opties werden vanuit een 
technisch, milieu en financieel oogpunt onderzocht.  Het Modular Offshore Grid (hierna: MOG) waarbij 
de infrastructuur modulair wordt opgebouwd werd als oplossing uitgewerkt. 

Figuur 1:  MOG (bron: Elia) 

 

 

12. Gelet op het feit dat de ontwikkeling van het Rentel offshore windmolenpark reeds ver 
gevorderd was, deed Rentel een aanvraag voor een individuele aansluiting op 9 maart 2015, 
overeenkomstig artikel 7, §2, tweede lid van de Elektriciteitswet. Teneinde de compatibiliteit van deze 
aanvraag met de uitbouw van een offshore grid te behouden, werd de mogelijkheid voorzien voor de 
integratie van de individuele aansluiting van Rentel in het MOG.  

13. De koninklijke besluiten van 5 juli 2015 geven de goedkeuring voor de individuele aansluiting 
van de domeinconcessies Rentel4 en Norther5. Het koninklijk besluit van 5 juli 2015 voor Rentel voorziet 
de mogelijkheid om het geheel of een gedeelte van de installatie over te dragen aan de netbeheerder 
in kader van de uitbouw van een offshore grid in artikel 2: 

                                                           

4 Koninklijk besluit van 5 juli 2015 waarbij aan de NV Rentel de toestemming wordt verleend om niet aan te sluiten op een 

installatie noodzakelijk voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden, bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 29 april 
1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 
5 Koninklijk besluit van 5 juli 2015 waarbij aan de NV Norther de toestemming wordt verleend om niet aan te sluiten op een 

installatie noodzakelijk voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden, bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 29 april 
1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 
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“Indien de NV Rentel de onderzeese kabel, alsmede de aansluitingsinstallaties, de 
uitrustingen en de aansluitingsverbindingen van de productie-installaties waarvoor zij 
ondersteuning bekomt met toepassing van artikel 7, § 2, tweede lid, van de wet van 29 april 
1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, geheel of gedeeltelijk aan de 
netbeheerder zou overdragen, kan de minister, op voorstel van de commissie, de 
ondersteuning voor de aankoop, de levering en de plaatsing ervan geheel of gedeeltelijk 
terugvorderen via alle rechtsmiddelen en/of bijgevolg de ondersteuning voor de 
geproduceerde windenergie aanpassen.” 

14. Op basis van de individuele aansluiting heeft Rentel het recht verworven op financiering van de 
onderzeese kabel (overeenkomstig artikel 7, §2 van de Elektriciteitswet en goedgekeurd door de CREG 
in eindbeslissing (B)160630-CDC-15286) en de verhoging van de LCOE met 12 €/MWh (overeenkomstig 
artikel 7, §2 van de Elektriciteitswet en goedgekeurd door de CREG in eindbeslissing (B)160719-CDC-
15417). In eindbeslissing (B)160630-CDC-1528 vermeldt de CREG: 

“Indien na deze beslissing zou blijken dat bepaalde assets worden doorverkocht aan de 
netbeheerder in kader van het Modular Offshore Grid, wordt de financiering van 
25.000.000,00 EUR en de verhoging van de minimumprijs met 12,00 EUR/MWh door de 
CREG herzien op basis van de verkoopprijs.” 

15. Rentel heeft Financial Close bereikt op 3 oktober 2016.  

16. De wet van 13 juli 2017 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie 
van de elektriciteitsmarkt, met het oog op het instellen van een wettelijk kader voor het Modular 
Offshore Grid, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19 juli 2017.  

17. Ontwerpbeslissing 1695 over de principes van de valorisatie van de installaties die overgedragen 
worden aan de netbeheerder in kader van het Modular Offshore Grid werd goedgekeurd door de CREG 
tijdens het directiecomité van 27 oktober 2017. 

18. Het directiecomité van de CREG besliste, krachtens artikel 33, § 1 van zijn huishoudelijk 
reglement  om van 30 oktober 2017 tot en met 20 november 2017 een openbare raadpleging over de 
ontwerpbeslissing te organiseren. 

19. De CREG heeft op 2 reacties ontvangen op de openbare raadpleging per émail op 17 en 
20 november 2017. 

4. RAADPLEGING 

20. Het directiecomité van de CREG besliste, krachtens artikel 33, § 1 van zijn huishoudelijk 
reglement8 om van 30 oktober 2017 tot en met 20 november 2017 een openbare raadpleging over de 
ontwerpbeslissing te organiseren.  

                                                           

6 EINDBESLISSING (B)160630-CDC-1528 betreffende “de controle van de door de netbeheerder voor de financiering in 
aanmerking te nemen totale kosten voor de aankoop, de levering en de plaatsing van de onderzeese kabel alsmede de 
aansluitingsinstallaties, de uitrustingen en de aansluitingsverbindingen van de productie-installaties van het offshore 
windturbinepark Rentel”. 
7 EINDBESLISSING (B)160719-CDC-1541 over “het vastleggen van de elementen ter bepaling van de minimumprijs voor de 

groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van 
Rentel”. 
8 Huishoudelijk reglement van het Directiecomité van de CREG, gepubliceerd op 14 december 2015 in het Belgisch Staatsblad 
en gewijzigd op 12 januari 2017. 
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21. De CREG heeft 2 reacties ontvangen op de openbare raadpleging: één niet vertrouwelijke reactie 
van Rentel en één vertrouwelijke reactie. 

Reactie Rentel 

22. De CREG heeft op 20 november 2017 de reactie van Rentel ontvangen. In haar reactie formuleert 
Rentel één algemene opmerking over het toepassingsgebied van artikel 7, §3 van de Elektriciteitswet 
en 5 punctuele opmerkingen bij ontwerpbeslissing 1695 zelf. De CREG herneemt hierna deze 
opmerkingen. 

23. In ontwerpbeslissing 1695 bepaalt de CREG, op basis van artikel 7, §3 van de Elektriciteitswet, 
de principes van de valorisatie van de installaties die overgedragen worden aan de netbeheerder in 
kader van het Modular Offshore Grid. Volgens Rentel is het regime van artikel 7, §3 van de 
Elektriciteitswet duidelijk en oordeelt zij dat deze niet van toepassing is op haar. Dit wordt als volgt 
geargumenteerd door Rentel. 

“Het regime van art.7 §3 EW is duidelijk: indien een derde, een concessiehouder die reeds over de 
nodige administratieve vergunningen beschikt, een of meerdere delen van het MOG wil bouwen, dan 
kan dat enkel mits voorafgaand akkoord van de netbeheerder en de CREG. De netbeheerder en de 
CREG moeten inderdaad op voorhand hun akkoord hebben gegeven voor de bouw van het betrokken 
element van het MOG.  

Bovendien moet de derde (concessiehouder) zich er voorafgaandelijk toe verbonden hebben om te 
voldoen aan de waarderingsgrondslagen van de installatie die van toepassing zijn tijdens de overdracht 
naar de netbeheerder – deze grondslagen moeten opgesteld worden door de CREG, zijn het onderwerp 
van de Ontwerpbeslissing en zijn vandaag dus nog in ontwerpfase. 

De voorbereidende werken (pagina 13 MvT) verduidelijken dat deze voorwaarden voorzien zijn in het 
licht van het bouwrisico, en dat de derde (concessiehouder) een vrije beslissing moet kunnen maken – 
met kennis van zaken – om de bouw van een element van het MOG aan te vatten.  

 In de zin van art. 7 § 3 EW moet het volledige pakket aan regels dus bekend zijn om een derde toe te 
laten om met kennis van zaken een element van het MOG te bouwen.  Dit betreft niet alleen de regels 
betreffende de valorisatie van de relevante assets, maar ook (onder meer) betreffende de timing voor 
de realisatie en overdracht ervan en eventuele risico’s voor de concessiehouder in dat verband. 

Dit maakt de positie van Rentel bijzonder. 

Immers, het regime zoals nu voorzien in art. 7 § 3 EW heeft lang op zich laten wachten, en Rentel 
bevindt zich al geruime tijd niet meer in de voorwaarden die vervuld moeten zijn om dat regime 
toepassing te laten vinden. Art. 7 § 3 EW is, net zoals alle andere bepalingen van de Wet van 13 juli 
2017, op 29 juli 2017 in werking getreden, daar waar Rentel de contracten voor de levering en de 
installatie van haar transformatiepost en export kabel respectievelijk op 1 maart 2016 en 31 maart 
2016 heeft ondertekend, overeenkomstig haar eigen technische vereisten en met toepassing van haar 
eigen timing voor de realisatie van het park. De contractuele afspraken voor de bouw van deze 
installaties liggen dus al geruime tijd vast – meer dan een jaar voor de wijziging van de EW die het 
MOG introduceerde. Hetzelfde geldt voor de start van de werken onder deze contracten: ook deze zijn 
al lang voor 13 juli 2017 aangevat. 

Er kan dus per definitie geen sprake zijn van een voorafgaand akkoord van de netbeheerder en de 
CREG; een akkoord dat er vandaag niet is. Art. 7, §3 EW – zoals in werking getreden op 29 juli 2017 – 
voorziet niet in een regeling voor de overdracht van (rechten op) installaties die deel kunnen uitmaken 
van het MOG waarvan de constructie is aangevat (of voltooid) vóór de inwerkingtreding van art. 7, §3 
EW. 

Dat dit regime niet geldt voor een concessiehouder in een positie als die van Rentel wordt ook bevestigd 
in de Ontwerpbeslissing.  De Ontwerpbeslissing voorziet immers niet in een aantal principes die men 
redelijkerwijs mag en moet verwachten voor installaties waarvan de constructie/bouw al is aangevat 
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of afgerond, zoals bijvoorbeeld het principe van de ‘as is’ overdracht zoals verder in dit schrijven 
toegelicht. 

Aangezien art. 7 § 3 EW niet van toepassing kan zijn op Rentel, is Rentel dan ook van oordeel dat de 
CREG dit in de Ontwerpbeslissing moet bevestigen en verklaren zoals hierboven uiteengezet.” 

De CREG begrijpt de bezorgdheid van Rentel over de definitie van het toepassingsgebied van artikel 7, 
§ 3 van de elektriciteitswet. Ze vindt echter dat er in het kader van deze beslissing hierover geen 
definitief standpunt moet ingenomen worden aangezien dit in feite geen invloed heeft op de inhoud 
van deze beslissing. 

24. Daarnaast heeft Rentel vijf punctuele opmerkingen gemaakt bij de ontwerpbeslissing. Ook al is 
Rentel van mening dat zij niet valt onder de toepassing van artikel 7, §3 van de Elektriciteitswet, is ze 
toch bereid de principes van de ontwerpbeslissing toe te passen mits er rekening wordt gehouden met 
volgende opmerkingen. 

25. De eerste opmerking heeft betrekking op verkoopstaat van de assets. Rentel oordeelt dat een 
overdracht enkel kan gebeuren op een “as is/where is” basis. In geval van eigendomsoverdracht aan 
de netbeheerder zullen alle aansprakelijkheden/engagementen die de betrokken aannemers zijn 
aangegaan ten opzichte van de overdragende partij worden doorgegeven aan de netbeheerder met 
volledige bevrijding van de overdragende partij tot gevolg. Geen verdere aansprakelijkheid kan 
aangenomen worden. Andere modaliteiten (zoals de rechten van partijen bij gedeeltelijke 
eigendomsoverdracht of de vestiging van gebruiksrechten) moeten volgens Rentel het voorwerp 
uitmaken van een akkoord tussen partijen.  

De CREG kan akkoord gaan met deze opmerking en voegt aan paragraaf 34 van de beslissing volgende 
verwoording toe: “en dat de overdragende partij geen verdere aansprakelijkheid kan dragen dan 
degene die zij rechtstreeks kan overdragen vanuit hun contracten en dat de assets verkocht worden op 
een “as is / where is” basis.” 

26. De tweede opmerking heeft betrekking op de timing en samenhang van de verschillende 
dossiers. Rentel vermeldt in haar reactie dat de ontwerpbeslissing 3 samenhangende dossiers 
behandelt: de principes voor de valorisatie van de assets, de herziening van de financiering van de 
kabel en de herziening van de verhoging van de minimumprijs. Rentel merkt op dat de 
ontwerpbeslissing niet voorziet in een gemeenschappelijk beslissingsproces voor al deze elementen. 
Voor haar zijn echter deze 3 dossiers met elkaar gelinkt en de financiële neutraliteit van de transactie 
kan enkel beoordeeld worden indien alle elementen op hetzelfde moment, en conditioneel op elkaar, 
worden vastgelegd. Rentel stelt voor om de 3 dossiers tegelijkertijd te behandelen in één beslissing 
van de CREG ofwel in 3 aparte beslissingen met telkens de nodige opschortende voorwaarden. 

De CREG neemt akte van deze opmerking. De CREG erkent dat deze dossiers onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. Indien de dossiers in 3 aparte beslissingen zouden behandeld worden door de CREG 
zal dit steeds met nodige opschortende voorwaarden zijn aangezien bijvoorbeeld de aanpassing van 
de financiering van de kabelsubsidie en de verhoging van de minimumprijs niet kan plaatsvinden 
zonder de overdracht van de assets. 

27. De derde opmerking van Rentel heeft betrekking op de bijkomende kosten. Rentel merkt op dat 
er talrijke kosten zijn voor het verkrijgen van de nodige vergunningen voor de assets die overgedragen 
worden aan de netbeheerder. Rentel vraag zich af of deze ook vergoed worden onder “bijkomende 
kosten”.  

De CREG bevestigt hierbij dat alle redelijke kosten die nodig zijn voor de ontwikkeling, de bouw en de 
financiering van de over te dragen assets in rekening worden genomen, dus ook de kosten voor het 
verkrijgen van de vergunningen. 
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28. De vierde opmerking heeft betrekking op de injectietarieven. Om de neutraliteit van de 
transactie te vrijwaren, wil Rentel een garantie dat de injectietarieven niet zullen verhogen louter en 
omwille van het veranderende aansluitingspunt na de transactie. Rentel vermeldt uitdrukkelijk dat zij 
zich niet verzet tegen algemene wijzigingen van de door de CREG goedgekeurde 
transmissienettarieven. 

Het bepalen van de injectietarieven is een exclusieve bevoegdheid van de CREG. De CREG kan zich niet 
uitspreken of verbinden over toekomstige evoluties van dit tarief. Zoals blijkt uit de goedgekeurde 
tarieven voor transport 2016-2019, is het injectietarief een uniform tarief dat niet varieert in functie 
van het infrastructuurniveau: voor alle spanningsniveaus is het tarief uniform. 

29. De laatste opmerking van Rentel heeft tenslotte betrekking op de vestiging van (al dan niet 
zakelijke) gebruiksrechten. De ontwerpbeslissing lijkt, volgens Rentel, voor de principes voor de 
valorisatie enkel uit te gaan van een zuivere en volledige overdracht van één of meer relevante assets. 
Het is evenwel niet uit te sluiten dat (al dan niet zakelijke) gebruiksrechten zouden gevestigd worden.  

De CREG neemt akte van de opmerking van Rentel, maar merkt op dat artikel 7, §3 van de 
Elektriciteitswet spreekt over een overdracht van eigendom. 

Vertrouwelijke reactie 

30. De CREG heeft tenslotte een reactie van één partij gekregen die als vertrouwelijk dient 
beschouwd te worden. De opmerking van deze partij had echter geen betrekking op de 
ontwerpbeslissing 1695 zelf, maar op de toepassing van het vergoedingssysteem (zoals vermeld in 
artikel 6/2 van de Elektriciteitswet) ten behoeve van de betrokken titularissen van een 
domeinconcessie ingeval het Modular Offshore Grid geheel of gedeeltelijk niet in dienst zou gesteld 
zijn of ingeval van geheel of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van het Modular Offshore Grid na de 
indienststelling hiervan. In kader van deze beslissing gaat de CREG hierop niet verder in. 

5. PRINCIPES VOOR DE VALORISATIE VAN DE 
INSTALLATIES BIJ OVERDRACHT AAN DE 
NETBEHEERDER 

5.1. ALGEMEEN 

31. De netbeheerder bouwt en exploiteert het MOG. Afwijkend hiervan kan echter elke persoon  die 
over de nodige administratieve vergunningen beschikt9, mits voorafgaand akkoord van de 
netbeheerder en de commissie, één van de installaties bouwen die deel uitmaken van het MOG op 
voorwaarde dat deze installatie, zolang ze niet geïntegreerd is in de andere elementen van het MOG, 
de kenmerken heeft van een aansluiting op het onshore elektriciteitstransmissienet. Indien een 
gedeelte van het MOG wordt gebouwd door een derde dienen de assets, conform artikel 7, §3 van de 
Elektriciteitswet, binnen de 12 maanden na de indienststelling van het betrokken park overgedragen 
te worden aan de netbeheerder. De prijs en de modaliteiten worden vastgelegd door de CREG op basis 
van principes voor de valorisatie die de CREG voorafgaandelijk vastlegt. Zoals uiteengezet in de 

                                                           

9 Die verkregen zijn voor de inwerkingtreding van de wet van 13 juli 2017 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, met het oog op het instellen van een wettelijk kader voor het MOG.  
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memorie van toelichting bij het wetsontwerp, maakt de overdrachtsprijs deel uit van de kosten van de 
netbeheerder en de controle van deze kosten valt onder de exclusieve bevoegdheid van de CREG. 

32. De tariefmethodologie10 bepaalt in artikel 15, § 2 dat de waarde van het gereguleerd actief (de 
RAB) jaarlijks evolueert, met name vooral door “de toevoeging van de aanschaffingswaarde van de 
investeringen van het jaar in materiële en immateriële vaste activa, opgenomen in § 3”. De 
aanschaffingswaarde van de installaties van het MOG kan in twee categorieën/delen gesplitst worden:  

- de aanschaffingswaarde van de installaties die door de netbeheerder zelf gebouwd 
worden en; 

- de aanschaffingswaarde van de installaties die de netbeheerder aankoopt van een derde 
partij overeenkomstig de artikel 7,§3 van de Elektriciteitswet. 

De waardering van de installaties die door de netbeheerder zelf gebouwd worden, gebeurt 
overeenkomstig de tariefmethodologie en de CREG controleert deze investeringen in het kader van de 
bepaling van de jaarlijkse saldi. De CREG verwijst hiervoor naar artikel 31-32 van de 
tariefmethodologie.  

33. Wat betreft de valorisatie van de installaties ingevolge de overdracht van de eigendom van deze 
installaties door een derde partij, overeenkomstig artikel 7, §3 van de Elektriciteitswet, legt de CREG 
hierna de principes vast. 

De onderstaande principes van valorisatie blijven mutatis mutandis gelden ook indien de verkoper 
ervoor opteert om de over te dragen installaties in eerste instantie af te zonderen in een 100% speciaal 
daartoe opgerichte dochteronderneming (SPV), en daarna de overdracht van de aandelen in 
voorgenoemde SPV te verkopen of over te dragen. 

5.2. PRINCIPES VOOR DE VALORISATIE 

34. Bij het bepalen van de principes van de valorisatie houdt de CREG rekening met de 
omstandigheden geschetst in de antecedenten van deze beslissing. Partijen die hun financial close 
hebben gerealiseerd voor de inwerkingtreding van de wetswijziging van 13 juli 2017 en die een 
onderdeel van hun assets wensen te verkopen aan de netbeheerder in het kader van de realisatie van 
het MOG, mogen niet worden blootgesteld aan onevenredige lasten als gevolg van deze 
eigendomsoverdracht of die het contractuele evenwicht van de financial close zouden verstoren. 

Dit betekent dat de totale aanschaffingsprijs een vergoeding moet inhouden voor redelijke kosten 
gemaakt door de overdragende of verkopende partij in het kader van de ontwikkeling, de bouw, en de 
financiering van de over te dragen assets verhoogd met de transactie kosten en dat de overdragende 
partij geen verdere aansprakelijkheid kan dragen dan degene die zij rechtstreeks kan overdragen 
vanuit hun contracten en dat de assets verkocht worden op een “as is / where is” basis.  

De aanschaffingsprijs omvat, naast de aankoopprijs, de bijkomende kosten en de transactiekosten. 
Deze elementen worden hierna besproken. 

5.2.1. De aankoopprijs 

35. Volgens artikel 7, §3 van de elektriciteitswet mag elke persoon één (of meerdere) installaties 
van het MOG (zie paragraaf 3) bouwen en overdragen aan de transmissienetbeheerder mits de nodige 

                                                           

10 BESLUIT (Z)141218-CDC-1109/7 tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitsnetwerk en voor de 
elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie. 
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administratieve vergunningen en voorafgaandelijk akkoord van de netbeheerder en de CREG. Enkel de 
aankoopprijs van één of meerdere van de installaties aangehaald in paragraaf 3 kan dus doorgerekend 
worden aan de netbeheerder. 

36. De aankoopprijs omvat de aanrekening conform de aanbesteding en eventuele meer- of 
minkosten die aanvaard werden door de overdragende partij tot aan het moment van de overdracht 
van de assets. Voor de controle van de aankoopprijs zal de CREG zich enkel baseren op 
boekhoudkundige stukken zoals facturen. 

5.2.2. Bijkomende kosten 

37. Als bijkomende kosten worden alle kosten in rekening genomen die niet vervat zaten in de 
aankoopprijs en die nodig zijn voor de ontwikkeling, de bouw, en de financiering van de over te dragen 
assets. Bijkomende kosten kunnen van verschillende aard zijn, zonder limitatief te zijn:  

1) kosten van diensten en diverse goederen (bv.: vervoerskosten, controlekosten, 
verzekeringskosten, externe expertise, reparatiekosten, …); 

2) kosten van eigen diensten en personeel (bv.: contract managers, engineers, general 
management team, financial analysis, overhead kosten, ...); 

3) kosten voor de financiering van de betreffende assets. 

38. Voor “kosten van diensten en diverse goederen” en “kosten van eigen diensten en personeel” 
dient de overdragende partij aan te tonen dat deze kosten nodig waren voor de ontwikkeling, de bouw, 
en de financiering van de over te dragen assets. De aard van de kost alsook het bedrag dienen 
verantwoord te worden en onder meer bewezen te worden aan de hand van de (analytische) 
boekhouding van de vennootschap die de activa overdraagt. Kosten van eigen diensten en personeel 
zullen op basis van industrie-aanvaarde barema’s verantwoord worden. De CREG merkt hierbij op dat 
de valorisatie dient te gebeuren aan de hand van dezelfde interne waarderingsregels voor de ganse 
periode. 

39. Voor de financieringskosten wordt zowel het vreemd vermogen als het ter beschikking gesteld 
eigen vermogen vergoed, dit voor de periode tot de overdracht van de assets. Op basis van de 
financieringsstructuur, de timing van de inbreng van eigen vermogen en vreemd vermogen 
respectievelijk, de kost van het vreemd vermogen (eenmalige kosten en recurrente kosten)en de kost 
van het eigen vermogen11 dienen de kosten verantwoord te worden.  

5.2.3. Transactiekosten 

40. Naast de aankoopprijs en de bijkomende kosten worden ook de transactiekosten, gerelateerd 
aan de overdracht van de installaties, vergoed. Dit omvat bijvoorbeeld legaal advies, notariskosten, 
registratie rechten en financieel advies. 

 

                                                           

11 De CREG neemt de kost in rekening die als assumptie wordt meegenomen bij de vastlegging van de LCOE door de 
Ministerraad. Voor de domeinconcessie Rentel is dit bijvoorbeeld 10,50%.  
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5.3. CONTROLE VAN DE OVERDRACHTSWAARDE VOORGESTELD DOOR 
DE NETBEHEERDER EN DE OVER TE DRAGEN PARTIJ 

41. Op basis van artikel 7, §3 van de Elektriciteitswet dient een gemeenschappelijk voorstel van de 
netbeheerder en de over te dragen partij voor de waardebepaling van de over te dragen assets 
overgemaakt te worden aan de CREG ten laatste negen maanden na de indienststelling van de 
installatie (hiermee wordt bedoeld: de aansluitingsinstallatie die deel uitmaakt van het MOG). 
Conform artikel 7, §3 legt de CREG de overdrachtswaarde vast ten laatste op de laatste werkdag van 
de elfde maand na de indienststelling van het park. 

42. De CREG zal de waardering van de overdracht, die gemeenschappelijk voorgesteld wordt door 
de netbeheerder en de over te dragen partij, controleren op basis van de boekhoudkundige gegevens 
en de achterliggende bewijsstukken, die opgevraagd kunnen worden bij beide partijen. De principes 
vastgelegd in paragrafen 34-40 zullen als leidraad gevolgd worden.  

43. Daarnaast zal de CREG gebruik maken van de algemene geldende auditprincipes voor de 
controle van materiële vaste activa door volgende controles toe te passen: 

a) de controle van de waardering en juistheid: dit omvat het nagaan van de nodige stukken 
die de waardering bewijzen; 

b) de controle van de volledigheid en van het bestaan;  

c) de controle van de eigendom; 

d) de controle van de voorstelling in de jaarrekening. 

44. De CREG merkt op dat bij de overdracht tenslotte voldoende details dienen toegevoegd te 
worden over de aanschaffingswaarde van de verschillende assets (en de verschillende componenten 
hiervan) zodat de aanschaffingswaarde correct kan worden afgeschreven in de boekhouding van de 
netbeheerder.  

6. PRINCIPES VOOR DE AANPASSING VAN DE 
FINANCIERING VAN DE KABEL EN VAN DE 
VERHOGING VAN DE MINIMUMPRIJS  

45. Domeinconcessiehouders waarvan de financial close heeft plaatsgegrepen tussen 2 mei 2014 
tot en met 31 december 2016 en die overeenkomstig artikel 7, § 2, tweede lid van de Elektriciteitswet 
het recht op een individuele aansluiting hebben verworven, hebben op basis van hetzelfde artikel het 
recht verworven op financiële steun voor de onderzeese kabel in de vorm van één derde van de 
kostprijs van de onderzeese kabel met een maximumbedrag van 25 miljoen en een verhoging van de 
minimumprijs voor de geproduceerde winenergie met 12 €/MWh. Indien deze 
domeinconcessiehouders deze assets, geheel of gedeeltelijk, overdragen aan de netbeheerder, zullen 
zij een nieuw dossier met betrekking tot de financiële steun voor de kabel moeten indienen bij de 
CREG. Het zou onaanvaardbaar zijn dat de domeinconcessiehouder het initiële steunniveau behoudt 
indien blijkt dat, gezien de verkoop van de assets aan de netbeheerder, hij minder kosten draagt dan 
deze die in aanmerking werden genomen bij de berekening van de initiële ondersteuning. 
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Hierbij is het belangrijk om op te merken dat de Europese Commissie in zijn besluit van 
8 december 2016 over het Belgische federale regime voor hernieuwbare energiecertificaten rekening 
heeft gehouden met de steun die aan de domeinconcessiehouders wordt verleend voor de 
aansluitingskosten op het transmissienetwerk. Het steunmechanisme werd door de Europese 
Commissie goedgekeurd aangezien het ondersteuningsniveau onder de totale investeringskosten 
bleef. Als de aanschafkosten worden verminderd als gevolg van de overdracht van eigendom van het 
actief aan de netbeheerder, is een herziening van het ondersteuningsniveau dan ook noodzakelijk. 

46. Voor de kabelsubsidie zal de CREG op basis van de kostprijs van de aansluitingsinstallaties die 
niet overgedragen worden aan de netbeheerder het nieuwe bedrag bepalen. Conform artikel 7, §2 is 
dit nieuwe bedrag gelijk aan één derde van de kostprijs van de aansluitingsinstallaties met een 
maximum van 25 miljoen €.  

47. Daarnaast dient ook het bedrag waarmee de minimumprijs, voor de aankoop van de 
groenestroomcertificaten, wordt verhoogd te worden aangepast, in voorkomend geval conform 
artikel 2 van het voornoemde koninklijk besluit van 5 juli 2015. De CREG zal dit bedrag herrekenen op 
basis van de ratio van de assets dewelke eigendom blijven van de concessiehouder ten opzichte van 
de totale aansluitingsassets. 

48. De nieuwe financieringsmodaliteiten, zijnde de aanpassing van de kabelsubsidie (zie paragraaf 
46) en de aanpassing van het bedrag waarmee de minimumprijs worden verhoogd (zie paragraaf 47), 
zullen van toepassing zijn vanaf de eerste dag na de transfer van de assets aan de netbeheerder. 

49. Indien de domeinconcessiehouder reeds een hogere ondersteuning heeft gekregen, dan waar 
deze recht zou op hebben conform paragraaf 33 en 34, zal het teveel terugbetaald te worden. De CREG 
zal de Minister en de netbeheerder op de hoogte brengen van haar vaststellingen teneinde het teveel 
aan subsidie terug te vorderen van de domeinconcessiehouder via de netbeheerder. 

7. BESLISSING 

Op basis van artikel 7, §3 van de Elektriciteitswet legt de CREG de principes vast voor de valorisatie van 
de installaties bij overdracht aan de netbeheerder zoals uiteengezet in paragrafen 34-40.  

 

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