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Richtlijnen voor domeinconcessies voor 
windenergieparken 

 
 

De richtlijnen hieronder handelen over het opstellen van aanvragen voor de 

toekenning van domeinconcessies voor windenergieparken ingediend 

overeenkomstig het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de 

voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de 

bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, 

stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen 

overeenkomstig het internationaal zeerecht (hierna ‘het besluit’). 

 

De CREG wijst erop dat deze richtlijnen kunnen aangepast en aangevuld worden 

ingevolge ervaring die zal opgedaan worden bij de behandeling van toekomstige 

aanvragen. 

 

Samenvoeging van aanvragen 
Regel: ‘voor elk domein een domeinconcessie’. 

Indien de aanvrager twee of meerdere onafhankelijke domeinen beoogt, zal hij 

twee of meerdere domeinconcessies moeten aanvragen. Voor elke aanvraag tot 

het bekomen van een domeinconcessie dient een afzonderlijk dossier te worden 

ingediend. 

 

Uitzondering: ‘samenhang’ 

Indien de aanvrager evenwel voldoende kan motiveren dat het project bestaat uit 

de exploitatie van twee of meerdere domeinen samen aangezien het één 

technisch en economisch geheel vormt, zal de CREG de aanvragen (die in één 

dossier kunnen worden ingediend) samenvoegen. Dit betekent dat de CREG de 

aanvragen als één geheel zal behandelen en beoordelen en dat zij één voorstel 

(weigering of toekenning) zal uitbrengen over dit geheel. 
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Een apart cirkelvormig domein aangegeven door één geografisch punt en een 

beperkte straal (50 of 100 m) is mogelijk voor afzonderlijke installaties zoals 
windmeetmasten of transformatieplatformen. Voor dergelijke domeinen die bij een 

domein met de productie-installaties behoren, is geen afzonderlijke aanvraag vereist. 

 

Grootte van het (de) domein(en) 
De grootte van het (de) domein(en) dient zich te beperken tot de uiterste grens van 

de geplande installaties. Indien dit niet het geval is zal de CREG hoe dan ook 

voorstellen om het domein te beperken tot het noodzakelijk minimum. 

 

Verplaatsing van het (de) domein(en) 
De verplaatsing van een domein binnen de lopende procedure is niet mogelijk. 

 

Eenheidsvermogen van de windturbine 
Indien de windturbine nog niet gekozen werd bij het indienen van de aanvraag: 

Een uitgebreide technische specificatie waaraan de geselecteerde turbine 

minimaal dient te voldoen moet in het aanvraagdossier opgenomen worden. 

De aanvrager dient bovendien het beoogde minimum- en maximumvermogen 

voor de windturbine nauwkeurig te specificeren. 

Het in de aanvraag vermelde minimumvermogen zal onder meer beschouwd 

worden in geval van aanvragen in mededinging. 

Voor het in de aanvraag vermelde maximumvermogen zal onder meer 

onderzocht worden of dit operationeel mogelijk is voor het net. 

Indien de CREG een positief voorstel zonder beperking van het vermogen 

uitbrengt geldt dit voor elk vermogen van de windturbine dat zich situeert tussen 

het toegekende minimum- en maximumvermogen. 
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Indien de windturbine reeds gekozen werd bij het indienen van de aanvraag: 

Een uitgebreide technische specificatie van de gekozen turbine dient zich in het 

aanvraagdossier te bevinden. 

 

Verwijderen van de installaties 
 
De CREG verwijst naar voorwaarde 17 vervat in de milieu-effectenbeoordeling 

opgesteld door de Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee met 

betrekking tot het project “Seanergy” in april 2002, ingediend door de tijdelijke 

vereniging Electrabel-Jan De Nul : 

 
“Bij het verlopen van de vergunning of het stopzetten van de activiteit dienen de 
bevoegde administraties door de vergunninghouder op de hoogte worden 
gebracht van hun intenties en voorstellen. De vergunningshouder dient de 
nodige financiële middelen te voorzien om na de exploitatiefase de site terug in 
zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Na overleg, en op advies van het 
Bestuur, beslist de bevoegde Minister over de maatregelen en modaliteiten 
volgens dewelke de site in zijn oorspronkelijke staat wordt hersteld. 
Uitzondering hierop is het afzagen van de palen en de verwijdering ervan 
beschreven in het Ministerieel Besluit houdende toekenning aan de tijdelijke 
ondernemingen Electrabel-Ondernemingen Jan De Nul van een 
domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de 
productie van elektriciteit uit wind in mariene zone (ten Noorden van de Vlakte 
van de Raan) van 27/03/02 (MB). Niettemin dient rekening gehouden te worden 
met de erosie in het gebied. Indien het Bestuur oordeelt dat de palen tot op een 
grotere afstand dan deze vermeld in het MB dienen te worden afgezaagd, om 
rekening te houden met de heersende erosie dan behoudt het Bestuur het recht 
om hieromtrent andere normen aan de Minister voor te stellen.” 

 
 
In afwachting van de kennisname door de CREG van de beleidslijnen van de 

Minister van Leefmilieu in het kader van de ministeriële besluiten inzake de milieu- 

en bouwvergunning af te leveren voor windmolenparken, dient de 

ontmantelingsprovisie rekening te houden met het verwijderen van de 

funderingspalen van de installaties (windturbines, transformatieplatform…) minimaal 

tot op een tweetal meter onder de zeebodem en dienen de niet verwijderde 

gedeelten gestabiliseerd te worden met een erosiebeschermende laag. 
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Volledigheid van de aanvraag 
1. De aanvraag bevat steeds een inleidende brief waarin het voorwerp van de 

aanvraag wordt gepreciseerd. 

 

2. Alle ondertekende brieven/verklaringen worden in origineel en in 19 kopieën 

geleverd.  De brieven/verklaringen worden steeds ondertekend door personen die 

handtekeningsbevoegdheid hebben voor de aanvrager. De nodige documenten die 

dit aantonen, worden aan de aanvraag toegevoegd. 

 

3. Indien de aanvraag uitgaat van een tijdelijke vereniging of een stille 

handelsvennootschap (vroeger: vereniging in deelneming) dient de aanvraag de in 

het besluit bedoelde informatie niet alleen te bevatten met betrekking tot de tijdelijke 

vereniging of de stille handelsvennootschap, maar ook met betrekking tot de 

vennoten ervan. Aangezien deze vennootschappen geen rechtspersoonlijkheid 

bezitten, blijven de vennoten immers hoofdelijk aansprakelijk voor de aangegane 

verbintenissen. 

 
4. Hierna volgen een aantal aanwijzingen voor wat betreft de interpretatie van 

enkele artikelen van het besluit.  

Artikel 4, §2, 2° 
“Indien het gaat over een vennootschap, de handelsnaam of benaming, de juridische 
vorm, de maatschappelijke zetel en desgevallend de statuten ervan alsook de 
documenten waarin de bevoegdheid van de ondertekenaars van de aanvraag wordt 
bevestigd; indien het gaat om een joint venture dient elk der contractspartijen deze 
informatie mee te delen.” 

Commentaar 
Statuten: een eenvoudige kopie ervan volstaat. Voor een tijdelijke vereniging en een 

stille handelsvennootschap (vroeger: vereniging in deelneming) is een kopie van de 

oprichtingsovereenkomst nodig. 

Documenten waarin de bevoegdheid van de ondertekenaars van de aanvraag wordt 

bevestigd: dit zijn de documenten waaruit de handtekeningsbevoegdheid blijkt van 

de ondertekenaars van de aanvraag. Dit kunnen onder meer de statuten van de 

vennootschap zijn, een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad of een geschreven 

volmacht. 



 

4 juli 2002  5/8 

 

Het bestaan van een joint venture wordt beoordeeld aan de hand van de volgende 

definitie: 

 
“Joint-ventures zijn entiteiten zowel met als zonder rechtspersoonlijkheid, waarbij 
twee of meer partijen een economische activiteit ondernemen welke onderhevig 
is aan gemeenschappelijke controle.  
Gemeenschappelijke controle betekent dat beslissingen betreffende de werking 
van de onderneming de instemming van alle partijen vereist, en dat geen van de 
individuele partijen eenzijdig controle kan uitoefenen.” 

Artikel 4, §2, 4° 
“Een afzonderlijke nota die beantwoordt aan elk van de selectie en 
toekenningscriteria die in de artikelen 2 en 3 zijn bedoeld.” 

Commentaar 
Een louter beschrijvende nota volstaat niet; bewijzen van de elementen genoemd in 

deze artikelen dienen te worden toegevoegd. 

Artikel 4, §2, 4° juncto artikel 2, 2° 
“Indien de aanvraag uitgaat van een vennootschap, of van vennootschappen, die 
een joint venture hebben afgesloten of van een tijdelijke vennootschappen of 
vennootschappen in deelneming”: 
 

a) oprichting ervan overeenkomstig de Belgische wetgeving, de wetgeving van 
een andere Lidstaat van de Europese Unie of van een Staat die 
verbintenissen heeft aangegaan die gelijkaardig zijn met de voorwaarden 
opgelegd door het vergunningsstelsel en/of aanbestedingsstelsel die 
voortvloeien uit de richtlijn 96/92, 

b) de beschikking over een centrale administratie, een voornaamste vestiging of 
een maatschappelijke zetel in een Lidstaat van de Europese Unie of in een 
Staat ten aanzien waarvan verbintenissen zijn aangegaan die gelijkaardig zijn 
met deze die voortvloeien uit de richtlijn 96/92, op voorwaarde dat de activiteit 
van deze vestiging of maatschappelijke zetel een effectief en bestendig 
verband vertoont met de economie van deze Staat of Lidstaat.” 

Commentaar 
Voor punt a): een kopie van de oprichtingsakte is nodig. 

Voor punt b): deze informatie blijkt reeds uit de statuten of de oprichtingsakte: er 

wordt geen bijkomend document gevraagd. 

Artikel 4, §2, 4° juncto artikel 2, 3° en 4° 
“3° Afwezigheid in hoofde van de aanvrager van een toestand van faillissement 
zonder eerherstel, van vereffening of van elke situatie die het resultaat is van een 
gelijkaardige procedure die van kracht is in een nationale wetgeving of  
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reglementering, evenals van een lopende procedure die tot dit resultaat zou kunnen 
leiden.” 
 
4° Afwezigheid van gerechtelijk akkoord of van elke analoge situatie die het resultaat 
is van een procedure van dezelfde aard, die van kracht is in een nationale wetgeving 
of reglementering, tenzij het gerechtelijk akkoord of de analoge situatie onderworpen 
is aan voorwaarden die de ontwikkeling impliceren van de activiteiten die het 
voorwerp van de aanvraag uitmaken.” 

Commentaar 
Hier wordt een origineel door de Rechtbank van Koophandel ondertekend attest 

verlangd dat de afwezigheid van faillissement, gerechtelijke vereffening, gerechtelijk 

akkoord of een lopende procedure in hoofde van de aanvrager overeenkomstig de 

bewoordingen van artikel 2, 3° en 4°, van het besluit bevestigt. 

Bovendien dient de aanvrager zelf te verklaren dat hij zich niet in een toestand van 

vereffening bevindt of van een situatie die het resultaat is van een gelijkaardige 

procedure evenals van een lopende procedure die tot dit resultaat zou kunnen 

leiden. Dit is nodig om de afwezigheid van vereffening ingevolge bijvoorbeeld een 

vrijwillige ontbinding te dekken. 

De tijdelijke vereniging of stille handelsvennootschap (vroeger: vereniging in 

deelneming) kan niet failliet worden verklaard, noch een gerechtelijk akkoord 

bekomen zodat een verklaring van de tijdelijke vereniging of stille 

handelsvennootschap van afwezigheid van vereffening, van een gelijkaardige 

procedure of een lopende procedure in dat verband volstaat. 

Artikel 4, §2, 4° juncto artikel 2, 5° 
“Afwezigheid van veroordeling bij vonnis met kracht van gewijsde uitgesproken ten 
aanzien van de aanvrager, of het nu gaat over een natuurlijke persoon, over een 
rechtspersoon onder de voorwaarden bedoeld bij artikel 5 van het strafwetboek, of 
over een persoon die in de schoot van het bedrijf of de rechtspersoon die de 
aanvraag indient, een functie waarneemt van beheerder, zaakvoerder, directeur of 
zaakgelastigde, voor een misdrijf dat na de inwerkingtreding van de wet van 4 mei 
1999 tot instelling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen, ten 
laste zou zijn gelegd van de rechtspersoon.” 

Commentaar 
Indien de aanvrager een natuurlijk persoon is: een bewijs van goed gedrag en zeden 

vanwege de politie wordt vereist. 

Indien de aanvrager een rechtspersoon is onder de voorwaarden bedoeld bij artikel 5 

van het strafwetboek (volgens dit artikel 5 wordt een tijdelijke vereniging en een 

vereniging in deelneming voor de toepassing ervan gelijkgesteld met een  
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rechtspersoon): een uittreksel uit het strafregister van rechtspersonen afgeleverd 

door het Centraal Strafregister wordt vereist. 

Bovendien dient van de personen die in de schoot van het bedrijf of de 

rechtspersoon die de aanvraag indient, een functie van beheerder (d.i. bestuurder), 

zaakvoerder, directeur of zaakgelastigde uitvoeren, tevens een bewijs van goed 

gedrag en zeden vanwege de politie te worden voorgelegd. Voor de bestuurders-

vennootschappen wordt opnieuw een uittreksel uit het Centraal Strafregister vereist. 

Met ‘zaakgelastigden’ worden bedoeld alle personen die volmacht dragen in het 

kader van het project waarvoor een domeinconcessie wordt aangevraagd. 

Wat betreft de beheerders, zaakvoerders, directeurs en zaakgelastigden dient de 

aanvrager een lijst voor te leggen waarin hij verklaart wie de personen zijn die deze 

vier categorieën uitmaken. Desgevallend specificeert hij dat één of meerdere 

categorieën niet bestaan. 

Artikel 4, §2, 4° juncto artikel 2, 7° 
“De verbintenis tot samenstelling van voldoende waarborgen voor de dekking van het 
risico van burgerlijke aansprakelijkheid met betrekking tot de installatie, volgens de 
criteria die in het algemeen door de verzekeringsmaatschappijen worden toegepast.” 

Commentaar 
Een door de aanvrager ondertekend document is vereist waarin hij zich ertoe 

verbindt de nodige verzekeringen te nemen voor het beoogde project. Een polis is 

niet vereist. 

Artikel 4, §2, 9° 
“De nodige documenten om de financiële en economische draagkracht van de 
aanvrager te beoordelen vermeld in artikel 2, 6° met name: 

a) eensluidend afschrift van de goedgekeurde jaarrekeningen die zijn 
neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel en bij de 
balanscentrale van de Nationale Bank of van om het even welk gelijkaardig 
organisme in het buitenland, alsook van een afschrift van de jaarrekeningen 
van de laatste drie jaren, indien deze beschikbaar zijn. 

b) de balansen en de voor de vijf volgende jaren voorziene resultaatrekeningen, 
waarin de geplande investering opgenomen is; 

c) de interne en/of externe bronnen van financiering, alsook de verdeling van 
hun gebruik in de loop van vijf jaren vanaf het begin van de realisering van de 
geprojecteerde investering.” 
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Commentaar 
a) De aanvrager, indien hij een Belgische onderneming is, dient voor de laatste drie 

(beschikbare) jaren een kopij van de neergelegde enkelvoudige jaarrekening, 

opgevraagd bij de Nationale Bank, op te leveren – referenties van de Nationale 

Bank moeten zijn vermeld. De documenten die bij de Nationale Bank moeten 

worden neergelegd bestaan uit: de goedgekeurde jaarrekening, het jaarverslag 

en het  verslag van de commissaris. Indien de bij de Nationale Bank 

opgevraagde jaarrekeningen niet per blad sequentieel werden doorgenummerd, 

dienen de in het aanvraagdossier opgenomen jaarrekeningen te worden 

vergezeld van een afzonderlijk bijgevoegd (origineel) document, waarin deze 

voor eensluidend worden verklaard door een persoon/personen die de 

vennootschap rechtsgeldig kan/kunnen verbinden. 

Artikel 4, §2, 10° 
“De nodige documenten die aantonen dat er voldoende waarborgen zullen zijn ter 
dekking van het risico van burgerlijke aansprakelijkheid zoals bedoeld in artikel 2, 7° 
en artikel 14, 12°” 

Commentaar 
Het document verstrekt in uitvoering van artikel 2, 7°, van het besluit volstaat. 
 

  
 

!!!! 
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