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VOORSTEL 

 

Op 29 januari 2014 ontving de COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE 

ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) een brief van de Staatssecretaris voor Leefmilieu, 

Energie, Mobiliteit en Staatshervorming (hierna: de Staatssecretaris van Energie), de heer 

M. Wathelet, waarin de beslissing van de Ministerraad van 20 december 2013 betreffende de 

hervorming van de ondersteuning voor offshore windenergie meedeelt. Met dit schrijven 

verzoekt hij de CREG om hem een voorstel van koninklijk besluit tot wijziging van het 

koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de 

bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen (hierna: het 

koninklijk besluit van 16 juli 2002) over te maken, rekening houdende met de beslissing van 

de Ministerraad van 20 december jongstleden. 

 

Het Directiecomité van de CREG heeft beslist om, met toepassing van artikel 7, §1, van de 

wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: de 

elektriciteitswet), een voorstel te formuleren van koninklijk besluit tot wijziging van het 

koninklijk besluit van 16 juli 2002. Dit voorstel heeft tevens als doel wijzigingen voortvloeiend 

uit de aanpassing van het mechanisme degressiviteit van de offshore toeslag volgend uit de 

programmawet I van 26 december 2013, in te voeren in het koninklijk besluit van 

16 juli 2002. 

 

Dit voorstel werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd met consensus, via 

een schriftelijke procedure, op 7 februari 2014. 

 

Voorliggend voorstel omvat vier luiken. Het eerste deel licht het wettelijk kader toe 

waarbinnen huidig voorstel wordt genomen. Het tweede deel beschrijft de antecedenten. In 

het derde deel worden een aantal toelichtingen gegeven bij de artikelen van het voorstel van 

koninklijk besluit. Het vierde deel bevat de tekst van het voorstel van koninklijk besluit 

(hierna: het voorstel). 
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I. WETTELIJK KADER  

 

1. Artikel 7, § 1e, van de Elektriciteitswet, gaat als volgt:  

 

“Bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voorstel van de 

commissie, kan de Koning: 

1° maatregelen van marktorganisatie vaststellen, waaronder de instelling van een 

door de commissie beheerd systeem voor de toekenning van certificaten van 

oorsprongsgarantie en van groenestroomcertificaten voor elektriciteit geproduceerd 

overeenkomstig artikel 6, evenals het opleggen van een verplichting aan de 

netbeheerder om groenestroomcertificaten afgeleverd door de federale en 

gewestelijke overheden aan te kopen tegen een minimumprijs en te verkopen, 

teneinde de afzet op de markt te verzekeren, tegen een minimumprijs, van een 

minimumvolume elektriciteit geproduceerd met aanwending van hernieuwbare 

energiebronnen; 

2° een mechanisme inrichten ter financiering van alle of een deel van de nettolasten 

die voortvloeien uit de in 1° bedoelde maatregelen. 

Het in het eerste lid, 2°, bedoelde mechanisme wordt, in voorkomend geval, beheerd 

door de commissie en kan geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd door een 

toeslag op de tarieven bedoeld in artikel 12 of door een heffing op alle of objectief 

bepaalde categorieën van energieverbruikers of marktoperatoren, volgens de nadere 

regels bepaald door de Koning in uitvoering van het eerste lid, 2°. 

Elk besluit dat een toeslag of heffing zoals bedoeld in het tweede lid invoert, wordt 

geacht nooit uitwerking te hebben gehad indien het niet bij wet is bekrachtigd binnen 

de [twaalf]  maanden na de datum van zijn inwerkingtreding. 

Onder voorbehoud van het derde lid, kan de Koning bij een besluit vastgesteld na 

overleg in de Ministerraad, op voorstel van de commissie de bepalingen van het 

koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de 

bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, bekrachtigd 

bij artikel 427 van de programmawet (I) van 24 december 2002, wijzigen, vervangen 

of opheffen. 

De toeslag bedoeld in het tweede lid is verschuldigd door de op het Belgisch 

grondgebied gevestigde eindafnemers op elke kWh die ze voor eigen gebruik van het 

net afnemen. De toeslag is aan de btw onderworpen. 

De netbeheerder is belast met de inning van de toeslag zonder toepassing van de 

verminderingen bedoeld in het zevende en achtste lid. Daartoe factureert hij de 
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toeslag aan de houders van een toegangscontract en aan de 

distributienetbeheerders. Indien de houders van een toegangscontract of de 

distributienetbeheerders niet zelf de van het net afgenomen kWh verbruiken, kunnen 

zij de toeslag factureren aan hun eigen klanten, totdat deze toeslag uiteindelijk wordt 

gefactureerd aan degene die de kWh voor eigen gebruik heeft verbruikt. 

Voor de verbruiken vanaf 1 juli 2013 tot 31 december 2013 wordt de toeslag, 

toepasbaar door elektriciteitsbedrijven op hun eindafnemers, verminderd, op basis 

van de voortschrijdende jaarlijkse som van de afnamen, als volgt: 

1° voor de verbruiksschijf vanaf 20 MWh/jaar tot 50 MWh/jaar : met 15 procent; 

2° voor de verbruiksschijf vanaf 50 MWh/jaar tot 1 000 MWh/jaar : met 20 procent; 

3° voor de verbruiksschijf vanaf 1 000 MWh/jaar tot 25 000 MWh/jaar : met 25 

procent; 

4° voor de verbruiksschijf hoger dan 25 000 MWh/jaar : met 45 procent. 

Per verbruikslocatie, tussen 1 juli 2013 en 31 december 2013, bedraagt de toeslag 

gefactureerd door de elektriciteitsbedrijven voor die verbruikslocatie maximaal  

125 000 euro. 

Voor de verbruiken vanaf 1 januari 2014 wordt de toeslag, toepasbaar door 

elektriciteitsbedrijven op hun eindafnemers, per verbruikslocatie, verminderd, op 

basis van de voortschrijdende jaarlijkse som van de afnamen, als volgt; 

1° voor de verbruiksschijf vanaf 20 MWh/jaar tot 50 MWh/jaar : met 15 procent; 

2° voor de verbruiksschijf vanaf 50 MWh/jaar tot 1 000 MWh/jaar : met 20 procent; 

3° voor de verbruiksschijf vanaf 1 000 MWh/jaar tot 25 000 MWh/jaar : met 25 

procent; 

4° voor de verbruiksschijf hoger dan 25 000 MWh/jaar : met 45 procent. 

Per verbruikslocatie en per jaar, bedraagt de toeslag gefactureerd door de 

elektriciteitsbedrijven voor die verbruikslocatie maximaal 250.000 euro.]  

De verminderingen bedoeld in het [het zevende, achtste, negende en tiende lid]  

gelden voor de elektriciteit afgenomen door alle eindafnemers behalve degenen die 

geen sectorakkoord of convenant ondertekend hebben waarvoor ze in aanmerking 

komen. De professionele eindafnemers die een sectorakkoord of een convenant 

hebben gesloten en die reeds genieten van een degressiviteit voor de federale 

bijdrage voor elektriciteit zullen automatisch genieten van de degressiviteit op de 

toeslag. 

 Wanneer blijkt dat een bedrijf, dat een sectorakkoord of convenant heeft gesloten en 

dat de degressiviteit geniet als gevolg van zijn verklaring betreffende de naleving 

ervan, de verplichtingen van dit akkoord of convenant zoals bepaald door de 

Gewesten niet naleeft, moet dit bedrijf de bedragen, die wegens de onterechte 
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toepassing van de degressiviteit niet betaald werden, terugbetalen aan de commissie. 

Daarenboven verliest het bedrijf haar recht op de degressiviteit voor het volgende 

jaar. 

De commissie vergoedt aan de elektriciteitsbedrijven het totale bedrag voortvloeiend 

uit de toepassing van de verminderingen van de toeslag zoals bedoeld in deze 

paragraaf. Teneinde dit totale bedrag te dekken worden de volgende elementen aan 

de commissie toegewezen : 

1° de ontvangsten voortvloeiend uit de verhoging van het bijzondere accijnsrecht 

bepaald in artikel 419, onderdeel e) i) en onderdeel f) i) van de programmawet van 27 

december 2004 voor gasolie van de GN codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 

49, ten belope van een bedrag van 7 euro per 1 000 liter bij 15°; 

2° als het totaal van de onder 1° van dit lid vermelde bedragen niet toereikend is om 

het totaalbedrag van de verminderingen te dekken, wordt een gedeelte van de 

ontvangsten voortvloeiend uit het bijzonder accijnsrecht bepaald in artikel 419, 

onderdeel j) van de programmawet van 27 december 2004 voor steenkool, cokes en 

bruinkool van de GN codes 2701, 2702 et 2704 bijkomend toegewezen; 

3° als het totaalbedrag uit de onder 1° en 2° van dit lid vermelde bedragen niet 

toereikend is om het totaalbedrag van de verminderingen te dekken, wordt een deel 

van de opbrengst van de vennootschapsbelastingen bijkomend toegewezen. 

De codes van de in deze paragraaf bedoelde gecombineerde nomenclatuur verwijzen 

naar die welke zijn vastgesteld in de Verordening EEG nr. 2031/2001 van de 

Europese Commissie van 6 augustus 2001 tot wijziging van bijlage I van de 

Verordening EEG nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en 

statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief. 

De commissie brengt aan het einde van elk trimester verslag uit aan de Kamer van 

volksvertegenwoordigers en aan de ministers bevoegd voor energie, begroting en 

financiën over de uitbetalingen die zij heeft gedaan in het kader van de offshore 

toeslag.” 

 

2. Artikel 7, §1, van de elektriciteitswet werd uitgevoerd door het koninklijk besluit van 

16 juli 2002. Onderhavig voorstel strekt ertoe een aantal bestaande bepalingen van het 

koninklijk besluit van 16 juli 2002 aan te passen.  



II. ANTECEDENTEN 

 

3. Het huidige federale ondersteuningssysteem voor offshore wind is volgens bepaalde 

partijen te genereus. Een standpunt dat de investeerders in deze parken niet delen. Daarom 

heeft het VBO aan de heer Dralans gevraagd een bemiddelingsopdracht uit te voeren. De 

opdracht bestond erin om een alternatief ondersteuningssysteem voor offshore voor te 

stellen waarmee zowel investeerders, grootverbruikers (die de offshore 

groenestroomcertificaten mee financieren) als de elektriciteitssector genoegen kunnen 

nemen. Het resultaat van deze bemiddelingsopdracht werd in maart 2012 gebundeld in het 

document “Alternatief ondersteuningssysteem voor offshore, Voorstel van de groep Dralans” 

(hierna: de Nota Dralans). 

 

4. De Nota Dralans is op 18 april 2012 officieel aan de CREG voorgesteld en werd 

daarna met vertegenwoordigers van Elia, het kabinet van Staatssecretaris voor Energie, de 

FOD Economie en de CREG  besproken. 

 

5. Met zijn schrijven van 20 juni 2012 heeft de Staatssecretaris voor Energie de CREG 

gevraagd de kostprijs van de huidige ondersteuning voor offshore windenergie te vergelijken 

met de kostprijs van een flexibele ondersteuning1 met als enig variabel element de 

elektriciteitsprijs. Studie (F)120719-CDC-11752 maakt deze vergelijking voor een 

productiepark van 165 MW en 330 MW.  

 

6. Studie (F)120719-CDC-1175 werd op 28 september 2012 besproken met 

vertegenwoordigers van Elia, het kabinet van de Staatssecretaris voor Energie, de FOD 

Economie en Belpex. 

 

7. Op 16 oktober 2012 werd de nota Dralans voorgesteld aan de Werkgroep 

Hernieuwbare Energie van de Algemene Raad. 

 

                                                

1
 Een flexibele ondersteuning voor offshore windenergie houdt in dat de domeinconcessies niet elke 

maand dezelfde ondersteuning (EUR/MWh) krijgen. De ondersteuning zal afhankelijk zijn van de 
evolutie van de elektriciteitsprijs. Een flexibele ondersteuning wordt bepaald door het verschil tussen 
de Levelised Cost of Energy (LCOE), de referentie elektriciteitsprijs en de eventuele inkomsten van de 
verkoop van garanties van oorsprong. Indien deze flexibele ondersteuning wordt vermenigvuldigd met 
de productiecijfers bekomt men de kostprijs van de flexibele ondersteuning. 
Ondersteuning (EUR/MWh) = LCOE (EUR/MWh) – elektriciteitsreferentieprijs (EUR/MWh) – prijs 
garanties van oorsprong (EUR/MWh). 
2
 Studie (F)120719-CDC-1175 over de impact van een flexibele ondersteuning voor offshore 

windenergie. 
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8. Met zijn schrijven van 7 maart 2013 hervat de Staatssecretaris de discussies over de 

hervorming van de ondersteuning. In dit schrijven meldt de Staatssecretaris dat hij een 

werkgroep wil oprichten om de discussie over de hervorming van de 

ondersteuningsmechanismen op te starten.  

 

“In deze context heeft een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de 

CREG, Elia, het VBO, Belpex en de Algemene directie Energie de sterke en zwakke 

punten van het Dralans-voorstel bestudeerd. Dit voorstel kan worden beschouwd als 

een compromis dat werd bereikt binnen deze groep die de betrokken producenten en 

de grote professionele verbruikers samenbrengt.  

… 

Bijgevolg dient het denkproces te worden vervolgd teneinde vóór 1 januari 2014 een 

ondersteuningssysteem uit te denken dat kan worden beschouwd als zo 

kostenefficiënt mogelijk en toch de ontwikkeling van windenergie mogelijk maakt. 

Teneinde deze oefening te vereenvoudigen, wens ik dat een werkgroep bestaande uit 

de administratie van de CREG wordt opgericht teneinde dit denkproces tot een goed 

einde te brengen.” 

 

9. Op 11 april 2013 ontvangt de CREG, per email, een nota (hierna: nota FOD 

Economie) van het kabinet van de Staatssecretaris voor Energie waarin de opmerkingen van 

de FOD Economie over de nota Dralans verwerkt zijn. Met deze email vraagt het kabinet van 

de Staatssecretaris voor Energie een voorstel van hervorming van de ondersteuning voor 

offshore windenergie. 

 

10. Op 26 juni 2013 is studie (F)130626-CDC-1258 over “de hervorming van de 

ondersteuning voor offshore windenergie met inbegrip van het jaarlijks verslag over de 

doeltreffendheid van de minimumprijs offshore windenergie” overgemaakt aan de 

Staatssecretaris voor Energie. Deze studie evalueert, op vraag van de Staatssecretaris voor 

Energie, de Nota Dralans en de bedenkingen van de FOD Economie over deze nota. De 

studie stelt onder meer :  

 

- dat de invoering van een staatsgarantie, zoals voorgesteld in de Nota Dralans, 

niet uitvoerbaar is; 

 

- dat het niet toekennen van groenestroomcertificaten bij negatieve prijzen 

bijdraagt tot een verhoogd risico voor de financiering van de offshoreprojecten; 
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- dat het toekennen van een volume- of windgarantie niet opportuun is omdat dit 

juist deel uitmaakt van de corebusiness van de offshore investeerders; 

 

- dat een ROE van 12% een correcte vergoeding is voor het ingebrachte eigen 

kapitaal indien er geen volume- of windgarantie wordt toegekend; 

 

- dat de impact van aansluiting op een stopcontact op zee de LCOE met 12 

€/MWh vermindert, rekening houdend met een schrapping van de bestaande 

kabelsubsidie van 25 000 000 EUR; 

 

- dat de LCOE voor een offshore windmolenpark (van 300 MW) 140,81 EUR/MWh 

bedraagt indien wordt aangesloten op het stopcontact op zee. 

 

11. Op 20 december 2013 neemt de Ministerraad haar beslissing over de hervorming van 

de ondersteuning van offshore windenergie. 

 

12. Op 29 januari 2014 ontvangt de CREG een schrijven van de Staatssecretaris van 

Energie waarin hij de CREG verzoekt een koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk 

besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van 

elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen (hierna: het koninklijk besluit van 16 

juli 2002) over te maken, rekening houdende met de beslissing van de Ministerraad van 20 

december 2013. 

 



III. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING 

 

Artikel 1 

 

13. Aan artikel 1 van het voorstel worden een reeks definities van artikel 1, § 2 van het 

koninklijk besluit van 16 juli 2002 toegevoegd. 

 

14. In artikel 1, §2, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 wordt onder punt 10° een 

definitie van het begrip “financial close” ingevoerd. 

 

15. In artikel 1, §2, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 wordt onder punt 11° een 

definitie van het begrip “LCOE” ingevoerd en onder punt 12° de elektriciteitsreferentieprijs 

gedefinieerd. Deze begrippen zijn essentieel om de variabele ondersteuning voor offshore 

windenergie te berekenen. 

 

Artikel 2 

 

16. Artikel 2 wijzigt artikel 7, §2, 1ste alinea door in de eerste zin “gemeten vóór eventuele 

transformatie” te schrappen en in de tweede zin de definitie van de netto geproduceerde 

elektriciteit te verduidelijken. 

 

De bestaande formulering van artikel 7, §2, 1ste alinea, had betrekking op zowel de basis van 

toekenning van het aantal groenestroomcertificaten (“de netto geproduceerde elektriciteit”) 

als op de locatie van de meting (“vóór transformatie”). In de praktijk is gebleken dat de 

meting niet in alle gevallen kon gebeuren vóór transformatie. De CREG is van mening dat 

een meting vóór transformatie weliswaar de voorkeur geniet, maar alternatieve 

meetmethodes die garant staan voor een nauwkeurige, betrouwbare en controleerbare 

bepaling van de netto geproduceerde elektriciteit moeten eveneens mogelijk zijn. Het 

schrappen van de woorden “gemeten vóór eventuele transformatie” laat de nodige flexibiliteit 

toe met betrekking tot de locatie van de meting. 

 

De vervanging van de 2de zin, heeft als bedoeling de notie “vóór eventuele transformatie” 

(zonder het woord “gemeten”) terug in de bestaande definitie van de netto elektriciteit te 

integreren, teneinde de plaats van toekenning duidelijk te specifiëren. Aldus is het duidelijk 

dat de kabelverliezen en de transformatorverliezen niet kunnen aanzien worden als 

functioneel verbruik.  
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Artikel 3 

 

17. Artikel 3 voegt de woorden “de minimumprijs van het groenestroomcertificaat, 

berekend conform artikel 14, §1 tot §1ter” toe aan artikel 13, §1, paragraaf 2 van het 

koninklijk besluit van 16 juli 2002.  

 

De hervorming van de ondersteuning voor offshore windenergie heeft als doel de 

ondersteuning voor offshore windenergie variabel te maken afhankelijk van de 

elektriciteitsreferentieprijs. Aangezien de waarde van het groenestroomcertificaat 

verschillend kan zijn per jaar en per installatie die het voorwerp uitmaken van een in artikel 6 

van de elektriciteitswet bedoelde domeinconcessie waarvan de financial close na 31 

december 2013 plaatsvindt, is het belangrijk de waarde van elk groenestroomcertificaat te 

registeren in de databank door de CREG. 

 

Artikel 4 

 

18. Artikel 4 van het voorstel wijzigt artikel 14, §1, paragraaf 2 van het koninklijk besluit 

van 16 juli 2002 als volgt. 

 

19. De CREG stelt vast dat verschillende partijen voorstander zijn van het invoeren van 

een link tussen het niveau van de ondersteuning de ondersteuning en de elektriciteitsprijs, 

namelijk het LCOE systeem. Een belangrijk voordeel aan het LCOE-systeem is echter het 

bijeenbrengen van twee tegengestelde risicoprofielen, namelijk dat van de 

domeinconcessiehouder en de elektriciteitsconsument (die de ondersteuning financiert). In 

het oude ondersteuningsmechanisme heeft de domeinconcessiehouder er voordeel bij dat 

de elektriciteitsprijs zou stijgen en vreest deze dalende prijzen. Bij de elektriciteitsconsument 

is dit net omgekeerd: deze vreest stijgende prijzen, maar heeft voordeel bij een dalende 

elektriciteitsprijs. In het oude ondersteuningsmechanisme blijven deze  twee risico’s bestaan. 

 

In het LCOE-systeem echter worden deze twee risicoprofielen samengebracht, waardoor het 

risico in grote mate geneutraliseerd wordt voor het volume van geproduceerde elektrische 

energie3. Gezien de relatief grote volatiliteit van de elektriciteitsprijzen in het verleden, kan 

het economisch voordeel door de sterke vermindering van het prijsrisico aanzienlijk zijn, 

zeker gezien de lange periode waarvoor de ondersteuning geldt. 

 

                                                

3
 Dit gebeurt niet volledig want er wordt slechts voor 90% rekening gehouden met de elektriciteitsprijs. 
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De CREG stelt voor deze hervorming enkel toe te passen op nieuwe installaties van offshore 

windenergie die het voorwerp uitmaken van een in artikel 6 van de Elektriciteitswet bedoelde 

domeinconcessie waarvan de financial close later dan 31 december 2013 en voor 31 

december 2016 plaatsvindt (hierna: nieuwe windmolenparken). Voor installaties van offshore 

windenergie die het voorwerp uitmaken van een in artikel 6 van de Elektriciteitswet bedoelde 

domeinconcessie waarvan de financial close uiterlijk op 31 december 2013 plaatsvond 

(hierna: bestaande windmolenparken) blijft de huidige ondersteuning van toepassing. De 

CREG is van mening dat de ondersteuning voor de bestaande windmolenparken immers niet 

aangepast mag worden teneinde de nodige rechtszekerheid te garanderen. 

 

20. Artikel 14, §1, paragraaf 2, 1° wordt vervangen om aan te geven dat voor bestaande 

windmolenparken de huidige regelgeving geldig blijft, namelijk de minimumprijs per 

groenestroomcertificaat is gelijk aan: 

 

- 107 EUR/MWh voor de elektriciteit opgewekt met installaties die het voorwerp 

uitmaken van een domeinconcessie voor de productie die volgt uit de eerste 216 

MW geïnstalleerde capaciteit; 

 

- 90 EUR/MWh voor de productie die voortvloeit uit een geïnstalleerde capaciteit 

boven de eerste 216 MW. 

 

21. Artikel 14, §1, paragraaf 2, 1°bis wordt toegevoegd om de minimumprijs voor de 

nieuwe windmolenparken te bepalen. De ondersteuning voor offshore windenergie wordt 

variabel afhankelijk van de elektriciteitsreferentieprijs. De CREG stelt voor om de 

minimumprijs voor groenestroomcertificaten van nieuwe windmolenparken als volgt te 

bepalen : 

 

Minimumprijs = LCOE - [elektriciteitsreferentieprijs – correctiefactor] 

 

waarbij de LCOE is vastgelegd op 138 EUR/MWh en de correctiefactor op 10% van de 

elektriciteitsreferentieprijs. De elektriciteitsreferentieprijs is de Endex Cal+1. 

 

Artikel 5 

 

22. Artikel 5 van het voorstel voegt een nieuwe paragraaf §1bis toe aan artikel 14 van het 

koninklijk besluit van 16 juli 2002. De voorwaarden en de procedure voor de aanpassing van 

de minimumprijs per domeinconcessie worden hier uitgewerkt. 
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De minimumprijs kan aangepast worden per domeinconcessie. Zo kan het bedrag van de 

LCOE worden aangepast om de gecontracteerde exploitatiekost te weerspiegelen. 

Daarnaast kan de correctiefactor per domeinconcessie worden aangepast indien blijkt dat de 

gemiddelde verkoopprijs van de elektriciteit afwijkt van de marktreferentieprijs.  

 

De procedure voor de aanpassing van de minimumprijs per domeinconcessie wordt nader 

uitgewerkt in artikel 5. De houder van de domeinconcessie maakt elke 3 jaar en voor het 

eerst uiterlijk 4 maanden voor de financial close alle nodige gegevens over aan de CREG 

zodat deze kan verifiëren of er een verschil is tussen de gecontracteerde exploitatiekosten 

en de referentie-exploitatiekost van 30 EUR/MWh en of er een verschil is tussen de 

gecontracteerde verkoopprijs voor elektriciteit en een gemiddelde nominale prijs gelijk aan 

90% van de referentieprijs voor elektriciteit. Op basis van dit onderzoek past de CREG de 

minimumprijs zoals vastgelegd in artikel 4 aan. 

 

Artikel 6 

 

23. In artikel 14 van het Koninklijk besluit wordt een nieuwe paragraaf §1ter ingevoegd. 

Nieuwe installaties die het voorwerp uitmaken van een in artikel 6 van de elektriciteitswet 

bedoelde domeinconcessie met financial close na 1 januari 2014 kunnen rechtstreeks 

aansluiten op het onshore transmissienet indien dit wordt goedgekeurd door de Ministerraad. 

In dit geval zal de LCOE bepaald in artikel 4 van dit voorstel niet voldoende zijn om de 

kosten te dekken van deze individuele aansluiting. De CREG heeft vastgesteld dat de kosten 

voor de hoogspanningskabel, het hoogspanningsstation en de onshore aansluiting 12 

EUR/MWh bedragen. Daarom stelt de CREG voor om de LCOE uit artikel 4 te verhogen met 

12 EUR/MWh indien een domeinconcessie kiest voor een onshore aansluiting.  

 

Artikel 7 

 

24. Artikel 7 van het voorstel voegt een nieuwe paragraaf §1quater toe aan artikel 14 van 

het koninklijk besluit. Er wordt voorgesteld dat de CREG iedere maand de minimumprijs 

berekent  die van toepassing is op de groenestroomcertificaten die tijdens die maand 

geproduceerd worden.  
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Artikel 8 

 

25. Artikel 8 van het voorstel heeft als doel het koninklijk besluit van 16 juli 2002 aan te 

passen naar aanleiding van de wijzigingen doorgevoerd door de programmawet I van 26 

december 2013 aan het artikel 7, § 1, van de elektriciteitswet. Deze wet beoogt namelijk het 

mechanisme van degressiviteit van de offshore toeslag duurzaam te maken ten voordele van 

de grote industriële verbruikers. De aanpassingen hebben enerzijds als doel rekening te 

houden met de toevoeging van een paragraaf in artikel 7, § 1, van de elektriciteitswet en, 

anderzijds, de degressiviteit te kunnen toepassen gedurende een onbepaalde periode. 

 

Artikel 9 

 

26. Dit artikel beoogt ook de aanpassing van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 naar 

aanleiding van de wijzigingen aan artikel 7, § 1, van de elektriciteitswet doorgevoerd door de 

programmawet I van 26 december 2013. 

 

Artikel 10 

 

27. Dit artikel heeft als doel het koninklijk besluit dat op 1 januari 2014 moet worden 

ingevoerd, van kracht te laten worden. Het mechanisme van degressiviteit werd namelijk 

sinds de wijziging ervan door de programmawet I van 26 december 2013 uitgebreid tot de 

jaren 2014 en verder en is dus vanaf 1 januari 2014 van toepassing. 
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IV. VOORSTEL VAN KONINKLIJK BESLUIT 

 

Zie bijlage. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent Jacquet Marie-Pierre Fauconnier 

Directeur Voorzitster van het Directiecomité 
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KONINKRIJK BELGIË 
 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE 
 

Ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 
betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit 
opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen 
 
 
FILIP, KONING DER BELGEN, 
 
Aan allen die zijn en hierna wezen zullen,  
 
Onze Groet. 
 
Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, 
artikel 7, § 1 gewijzigd bij de wetten van 20 maart 2003, 22 december 2008, 29 maart 2012, 
27 december 2012, 28 juni 2013 en 26 december 2013; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen 
voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen; 
 
[Gelet op het overleg met de gewestregeringen;] 
 
Gelet op het voorstel van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 
van [datum]; 
 
Gelet op [...] 
 
Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door [...]; 
 
Gelet op advies xxxxx/x van de Raad van State, gegeven op [datum] in toepassing van 
artikel 84, § 1, 1e lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 
1973; 
 
Op voorstel van de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijkheid 
van Kansen en de Staatssecretaris voor Energie en het advies van onze Ministers die erover 
in de Raad hebben vergaderd, 
 
Hebben wij besloten en besluiten wij: 
 
Artikel 1. In artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van 
mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare 
energiebronnen, gewijzigd door de Koninklijke Besluiten van 31 oktober 2008 en 17 
augustus 2013 worden de volgende punten 10°, 11° en 12°ingevoegd: 
 
"10° “financial close”: tijdstip inzake een installatieproject 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, waarop de officiële afsluiting plaatsvindt van de 
financiële akkoorden met alle voornaamste belanghebbende partijen, zodat het 
installatieproject op economisch-financieel vlak vatbaar voor uitvoering is, en waarbij de 
financiële aspecten met zekerheid zijn gekend dan wel geraamd, zoals de 
investeringskosten met betrekking tot de turbines, de fundering, de kabels en de eigenlijke 
installatie van het project, de kosten voor “operation & maintenance” en de 
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windvoorspellingen, de valorisatie van de te produceren elektriciteit, de prijzen en de 
verzekeringen; 
 
11° “LCOE”: het geheel van de jaarlijkse kosten, berekend over een termijn van twintig jaar 
en gestandaardiseerd op basis van een algemeen geldend technologisch referentiekader, 
die zijn vereist om 1 MWh elektriciteit te produceren en die onder meer de 
investeringskosten en de kosten van exploitatie en onderhoud omvatten alsook de 
financieringskosten, berekend met actualisering van de financiële stromen en rekening 
houdend met een redelijke winst op investeringen in hoofde van de investeerders; 
 
12° “elektriciteitsreferentieprijs": gemiddelde in EUR/MWh van de dagnoteringen in het jaar 
Y-1 van de toekomstige contracten "calendar Y", zoals gepubliceerd door APX Holding B.V., 
geregistreerd onder het Nederlands register van de Kamer van koophandel onder nummer 
34153887, met zetel te Hoogoorddreef 7, Amsterdam 1101 BA, onder de titel "Endex" en de 
ondertitel "Endex Cal+1"; 
 
Art. 2. In artikel 7, §2, 1e lid van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 
 
1° in de eerste zin worden de woorden "gemeten vóór eventuele transformatie" geschrapt; 
 
2° de tweede zin wordt vervangen door de volgende zin:  
 
"De netto geproduceerde elektriciteit is de geproduceerde elektriciteit, vóór eventuele 
transformatie verminderd met de elektriciteit nodig voor de functionele installaties van de 
productie-installatie. " 
 
Art. 3. Artikel 13, § 1, 2e lid van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt: 
 
"- de minimumprijs voor de aankoop van groenestroomcertificaten, berekend conform artikel 
14, §§ 1 tot  1ter." 
 
Art. 4. In artikel 14, § 1, 2e lid van hetzelfde besluit, gewijzigd door de Koninklijke Besluiten 
van 31 oktober 2008 en 21 december 2012 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
 
1°; 1° wordt vervangen als volgt: 
"1° voor offshore windenergie geproduceerd door installaties die het voorwerp uitmaken van 
een in artikel 6 van de wet bedoelde domeinconcessie, waarvan de financial close ten laatste 
op 31 december 2013 heeft plaatsgevonden: 
 
a) 107 euro/MWh voor de productie van elektriciteit opgewekt met de eerste 216 MW 
geïnstalleerde capaciteit; 
 
b) 90 euro/MWh voor de productie van elektriciteit die voortvloeit uit een geïnstalleerde 
capaciteit boven de eerste 216 MW," 
 
2°; er wordt een 1°bis ingevoegd, luidende als volgt: 
 
"1° bis voor offshore windenergie geproduceerd door installaties die het voorwerp uitmaken 
van een in artikel 6 van de wet bedoelde domeinconcessie, waarvan de financial close na 31 
december 2013 en ten laatste op 31 december 2016 heeft plaatsgevonden, een 
minimumprijs vastgelegd aan de hand van de volgende formule: 
 
Minimumprijs = LCOE – [elektriciteitsreferentieprijs – correctiefactor] 
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waarin: 
 
- de LCOE gelijk is aan 138 euro/MWh; 
 
- de correctiefactor is gelijk aan 10% van de elektriciteitsreferentieprijs ; 
 
Art. 5. In artikel 14 van hetzelfde besluit wordt een paragraaf 1bis ingevoegd, luidende als 
volgt: 
 
"§ 1bis. De waarden van de elementen die in aanmerking worden genomen voor de bepaling 
van de minimumprijs vastgelegd conform § 1, 2e lid, 1°bis, kunnen voor elke 
domeinconcessie door de Commissie worden gewijzigd conform de bepalingen van deze 
paragraaf. 
 
De wijziging kan betrekking hebben op: 
 
1° het bedrag van de LCOE, in voorkomend geval verhoogd met toepassing van §1ter, zodat 
deze enerzijds de werkelijke exploitatiekost weerspiegelt en anderzijds een rendabiliteit van 
de geïnvesteerde kapitalen nastreeft van 12%,  
 
2° de correctiefactor.  
 
De  houder van de domeinconcessie maakt op volgende tijdstippen: 
 
1° de eerste maal ten laatste vier maanden voor de voorziene datum van financial close; 
 
2° later, ten laatste vier maanden voor het einde van elke periode van drie jaar die ingaat op 
de datum van de financial close. 
 
alle informatie over aan de Commissie, per drager met ontvangstbevestiging en elektronisch, 
met betrekking tot de volgende componenten:   
 
1° de gecontracteerde kosten voor de exploitatie van het windmolenpark; 
 
2° de gecontracteerde verkoopprijs van de door de installaties opgewekte elektriciteit. 
 
Binnen één maand  na de ontvangst van de gegevens, bevestigt de commissie aan de 
domeinconcessiehouder de volledigheid van de gegevens of bezorgt zij hem een lijst van 
bijkomende inlichtingen die hij moet verstrekken. 
 
De commissie  onderzoekt binnen de 2 maanden of er een verschil is tussen: 
 
- de gecontracteerde exploitatiekosten en een referentie-exploitatiekost van 30 EUR/MWh; 
 
- de gecontracteerde verkoopprijs voor elektriciteit en een gemiddelde nominale prijs gelijk 
aan 90% van de elektriciteitsreferentieprijs. 
 
Op basis van dit onderzoek kan de Commissie de minimumprijs, voor de aankoop van 
groenestroomcertificaten, vastgelegd conform § 1, 2e lid, 1°bis aanpassen. 
 
Art. 6. In artikel 14 van hetzelfde besluit wordt een paragraaf 1ter ingevoegd, luidende als 
volgt: 
 
"§ 1ter. Wanneer de installaties het voorwerp uitmaken van een in artikel 6 van de in de wet 
bedoelde domeinconcessie, waarvan de financial close plaatsvindt na 1 januari 2014, en 
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genieten van de tenlasteneming van een deel van de kost van de onderzeese kabel 
overeenkomstig artikel 7, § 2, 3e lid van de wet, dan wordt het bedrag van de LCOE 
vastgelegd in § 1, 2 e lid, 1°bis, vermeerderd met 12 euro." 
 
Art. 7. In artikel 14 van hetzelfde besluit wordt een paragraaf 1quater ingevoegd, luidende 
als volgt: 
 
"§ 1quater. De Commissie berekent iedere maand conform §§ 1 tot 1ter de 
minimumaankoopprijs voor groenestroomcertificaten die betrekking hebben op de elektriciteit 
die in die overeenkomstige maand is geproduceerd . " 
 
Art. 8. In artikel 14nonies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het Koninklijk Besluit van 17 
augustus 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
 
1° in § 1, 1e lid worden de woorden "vierde tot en met twaalfde lid" vervangen door de 
woorden "vierde tot en met dertiende lid"; 
 
2° in § 5,  1e lid worden de woorden "tijdens het jaar 2013" vervangen door de woorden 
"tijdens het jaar t" en worden de woorden "15 februari 2014" vervangen door de woorden "15 
februari van het jaar t+1"; 
 
3° in § 5, 2e lid worden de woorden "15 mei 2014" vervangen door de woorden "15 mei van 
het jaar t+1"; 
 
4° in § 6, 1e lid worden de woorden "15 november 2013, 15 februari 2014 en 15 mei 2014" 
vervangen door de woorden "15 februari, 15 mei, 15 augustus en 15 november van elk jaar"; 
 
5° in § 7, 1e lid worden de woorden "15 november 2013, 15 februari 2014 en 15 mei 2014" 
vervangen door de woorden "15 februari, 15 mei, 15 augustus en 15 november van elk jaar"; 
" 
 
Art. 9. In artikel 14duodecies, § 1, 1e zin van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het Koninklijk 
Besluit van 17 augustus 2013 worden de woorden "achtste lid" vervangen door de woorden 
"negende lid". 
 
Art. 10. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014. 
 
Art. 11. De minister bevoegd voor Energie is belast met de uitvoering van dit besluit 
 
Gegeven te Brussel, [datum]. 
 
 
 
 
 

VAN KONINGSWEGE, 
 

De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijkheid van Kansen, 
J. MILQUET 

 
 
 
 

De Staatssecretaris voor Energie en Leefmilieu, 
M. WATHELET 


