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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

heeft op 12 oktober 2016 een brief ontvangen van Marie-Christine Marghem, de minister van 

Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling (hierna “de minister van Energie”) met de 

vraag om haar een nieuw voorstel over te maken 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”). 

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. 

Naast de inleiding omvat het voorstel vijf delen. Het eerste deel zet het wettelijk kader 

waarbinnen dit voorstel werd opgesteld uiteen. In het tweede deel worden de antecedenten 

behandeld. Het derde deel gaat over de reikwijdte van het voorstel en het vierde deel over de 

motivering ervan. In het vijfde en laatste deel wordt het eigenlijke voorstel van koninklijk besluit 

vermeld. 

Het Directiecomité heeft dit voorstel tijdens zijn zitting van 20 oktober 2016 goedgekeurd. 
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I. WETTELIJK KADER 

1. Artikel 7, § 1, 1e lid van de elektriciteitswet bepaalt het volgende: 

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

16 juli 2002. Onderhavig voorstel strekt ertoe om, op vraag van de minister van Energie, een 

aantal bepalingen van dit koninklijk besluit aan te passen die betrekking hebben op de 

minimumprijs voor de aankoop van de aan de elektriciteitsproducenten toegekende 

groenestroomcertificaten, meer bepaald de bepalingen over de minimum aankoopprijs 

wanneer de offshoreproductie plaatsvindt op een ogenblik dat het onevenwichtstarief voor een 

positief onevenwicht lager ligt dan -20 EUR/MWh. 

Artikel 14, §1 quinquies van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 bepaalt immers het volgende: 

“In afwijking van § 1, tweede lid, 1°bis wordt voor de installaties die het voorwerp 

uitmaken van een in artikel 6 van de wet bedoelde domeinconcessie, waarvan de 

financial close na 1 mei 2014 plaatsvindt, de minimumprijs voor de aankoop van een 

groenestroomcertificaat vastgelegd op 0 euro wanneer de productie plaatsvindt op 

een ogenblik waarop het onevenwichtstarief van toepassing op een positief 

onevenwicht gelijk is aan of lager ligt dan -20 euro/MWh. 

Dit bedrag van 0 euro is per kalenderjaar slechts van toepassing gedurende de eerste 

288 kwarturen tijdens dewelke het onevenwichtstarief voor een positief onevenwicht 

gelijk is aan of lager is dan -20 euro/MWh." 
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3. Het derde lid van artikel 7, §1 van de elektriciteitswet bepaalt bovendien het volgende: 

"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." 

Op basis van deze bepaling maakten de meeste artikelen van het koninklijk besluit van 16 juli 

2002 het voorwerp uit van een wettelijke bekrachtiging, met inbegrip van de bepalingen die de 

in het tweede lid van artikel 7, §1 bedoelde toeslag of heffing niet tot voorwerp hebben. 

Als gevolg van deze wettelijke bekrachtigingen hebben de bekrachtigde bepalingen van het 

koninklijk besluit van 16 juli 2002 voortaan kracht van wet en kunnen ze in principe enkel door 

een wet gewijzigd worden. 

Om deze moeilijkheid te omzeilen werd een bijkomend lid in artikel 7, § 1 van de 

elektriciteitswet toegevoegd - dat onlangs werd gewijzigd door de wet van 21 juli 20161- 

luidende: 

“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 en door artikel 28 van 

de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake energie en door 

artikel 2 van de wet van 12 juni 2015 tot bekrachtiging van bepaalde artikelen van het 

koninklijk besluit van 4 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 

2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit 

opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen wijzigen, vervangen of opheffen." 

4. Artikel 23, § 2, vierde lid van de elektriciteitswet bepaalt: “Het directiecomité [van de 

CREG] overhandigt zijn adviezen en voorstellen aan de minister binnen veertig kalenderdagen 

na ontvangst van het verzoek, behalve wanneer de minister een langere termijn bepaalt. […]". 

                                                
1 Wet van 16 juli 2016 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt wat betreft de wijziging van het systeem voor de toekenning van 
groenestroomcertificaten voor elektriciteit geproduceerd overeenkomstig artikel 6, de financiering van 
de onderzeese kabel en de productieafwijking, BS, 26 september 2016.  
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II. ANTECEDENTEN 

5. Naar aanleiding van de studie (F)151015-CDC-1462 van de CREG “over de analyse 

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

doeltreffendheid van de minimumprijs voor offshore windenergie” van 15 oktober 2015 die op 

vraag van de minister van Energie werd uitgevoerd en de beslissing van de ministerraad van 

20 november 2015 ter herziening van het mechanisme voor de ondersteuning van de offshore 

elektriciteitsproductie, heeft de minister van Energie op 9 december 2015 aan de CREG per 

brief gevraagd om een voorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 over te 

maken. 

Dit voorstel2 werd door het Directiecomité goedgekeurd op 15 januari 2016 en dezelfde dag 

aan de minister van Energie overgemaakt. 

6.  In maart 20163 bezorgde de Belgische staat de Europese Commissie, in de vorm van 

een prenotificatie, het beoogde mechanisme voor de ondersteuning van de offshore 

elektriciteitsproductie, overeenkomstig artikel 108, §3 van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie (VWEU). 

Op 6 juli 2016 is de officiële notificatie van het mechanisme gebeurd. 

7. Op 9 juni 2016 heeft de minister van Energie, na een ministerraad over dat thema 

dezelfde dag, aan de CREG een nieuwe aanvraag voor een voorstel van koninklijk besluit tot 

wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 gericht.  

Bij beslissing van 17 juni 2016 heeft de CREG het voorstel4 van koninklijk besluit goedgekeurd 

en dezelfde dag aan de minister van Energie overgemaakt. 

8. Op 19 juli 2016 heeft de CREG, op basis van een aanvraag die op 15 april 2016 was 

ingediend, met toepassing van artikel 14, §1ter van het koninklijk besluit van 16 juli 2002, een 

beslissing aangenomen over het vastleggen van de elementen ter bepaling van de 

                                                
2 Voorstel (C)160115-CDC-1505 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. 
3 De CREG heeft geen officiële kopie van het prenotificatiedossier ontvangen. 
4 Voorstel (A)160617-CDC-1539 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 “voorstel 1539”).  
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minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd 

door de installaties in de domeinconcessie van Rentel. 

9. Op 11 augustus 2016 heeft de Europese Commissie de Belgische staat per brief een 

aantal bijkomende vragen gesteld in het kader van het notificatiedossier van het Belgische 

mechanisme voor de groenestroomcertificaten. 

Deze brief bevatte onder andere de volgende passage [vrije vertaling naar het Nederlands]: 

“De bepalingen van de richtsnoeren inzake staatssteun ten behoeve van 

milieubescherming en energie (EEAG) voorzien dat productie bij negatieve prijzen 

niet moet bevorderd worden. Dat is echter wat het voorgestelde plafond van 288 

kwarturen lijkt te veroorzaken vanaf het 289e kwartuurr. De commissie begrijpt dat 

het mechanisme door de Belgische overheid wordt voorgesteld als een middel om 

minstens de onzekerheid van de investeerders weg te nemen en op die manier ook 

de kost voor de consumenten (en dat het ook wordt vastgelegd met de drempel van 

- 20 EUR). 

Heeft u andere mechanismen overwogen die in overeenstemming zijn met de EEAG 

en die tegemoet zouden komen aan deze doelstelling om de onzekerheid te 

verminderen? Bijvoorbeeld een systeem waarbij negatieve prijzen boven de 288 

kwarturen aan het einde van het contract met de offshore producent worden vergoed 

zodat die producent de garantie heeft dat een aantal vaste uren worden vergoed en 

zo minder onzekerheid heeft."5 

10. Op 1 september 2016 heeft de CREG, op basis van een aanvraag van 29 april 2016, 

met toepassing van het voormelde artikel 14, §1ter een beslissing aangenomen 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 Norther. 

                                                
5 Vrije vertaling van “Les dispositions des lignes directrices concernant les aides d’Etat à la protection 
de l’environnement et à l’énergie (LDAEE) prévoient qu’il convient de ne pas inciter à la production lors 
de périodes de prix négatifs. Toutefois, c’est ce que le plafond proposé de 288 quarts d’heure semble 
induire à partir du 289e quart d’heure. La Commission comprend que le mécanisme est proposé par les 
autorités belges comme un moyen de réduire au minimum l’incertitude des investisseurs et, partant, le 
coût pour les consommateurs (et est également déterminé au regard du seuil de – 20 EUR). 
Avez-vous envisagé d’autres mécanismes qui respecteraient les LDAEE et atteindraient cet objectif 
consistant à réduire l’incertitude ? Par exemple, un système où les cas de prix négatifs au-delà des 288 
quarts d’heure sont rémunérés à la fin du contrat avec le producteur offshore, qui se voit ainsi garantir 
un nombre fixe d’heures rémunérées et voit ainsi son incertitude atténuée“. 
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11. Op 28 september 2016 heeft de Belgische staat haar antwoord op de voormelde brief 

naar de Europese Commissie gestuurd. Met betrekking tot de minimumprijs voor de aankoop 

in negatieve prijsperiodes bevat het antwoord van de Belgische staat de volgende verbintenis 

[vrije vertaling naar het Nederlands]: 

“Ondanks het feit dat België er sterk van overtuigd is dat de grens van 288 kwartier 

voor het verliezen van steun een goed niveau is om tegemoet te komen aan de 

doelstellingen van de EEAG, verbindt de Belgische overheid er zich toe om het 

mechanisme als volgt aan te passen: 

Er wordt geen steun toegekend voor (i) elk kwartier met positieve onevenwichtsprijzen 

van -20 EUR/MWh (Negative Imbalance Events) of (ii) periodes waarin de Belpex 

day-aheadprijzen negatief zijn (d.w.z. onder 0 EUR/MWh) gedurende minstens 6 

opeenvolgende uren (Negative Day Ahead Events) op voorwaarde dat de periodes 

waarin er enkel omwille van Negative Imbalance Events geen ondersteuning is, zullen 

de periodes beperkt worden tot 288 kwartier per kalenderjaar, verminderd met de 

totale duur van Negative Day Ahead Events in dat kalenderjaar (de Negative Prices 

Commitment). Voor alle duidelijkheid, periodes zonder ondersteuning als gevolg van 

Negative Day Ahead Events worden niet afgetopt. 

[…] 

De combinatie van maatregelen voor de beperking van ondersteuning van het 

onevenwicht en marktgebaseerde day-ahead is het meest geavanceerde systeem in 

Europa om ervoor te zorgen dat offshore producenten geen stimulans hebben om te 

produceren bij negatieve prijzen en dat ze te allen tijde gestimuleerd worden om bij 

te dragen tot het herstel van het evenwicht op de stroommarkt. Bijgevolg is België er 

sterk van overtuigd dat deze maatregelen overeenstemmen met de doelstellingen van 

de EEAG. 

De verbintenis voor negatieve prijzen zal in de Belgische wet ten uitvoer worden 

gebracht door een koninklijk besluit aan te nemen tot wijziging van het koninklijk 

besluit van 16 juli 2002 dat zo vlug mogelijk zal worden bekendgemaakt. Gelet op de 

nakende financial close van Norther en Rentel, zal de verbintenis voor negatieve 

prijzen met betrekking tot de operators van deze twee windparken worden 

geïmplementeerd aan de hand van hun eenzijdige verzaking van sommige van hun 

rechten onder de huidige wetgeving en hun verbintenis om zich volledig te schikken 

naar de verbintenis voor negatieve prijzen. In bijlage [ ] vindt u de verzakingsbrief en 

verbintenisbrief die beide ondernemingen hiervoor hebben ondertekend en de 

minister van energie en de staatssecretaris voor de Noordzee officieel hebben 
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ontvangen. Deze brieven maken integraal deel uit van de verbintenissen van de 

Belgische staat en zullen, samen met de brieven die al deel uitmaakten van de 

notificatie, Rentel en Norther toelaten om hun projecten binnen het huidig wettelijk 

kader uit te voeren (en de Belgische staat om de nodige maatregelen te treffen met 

volledige inachtneming van eender welke beslissing van de Europese Commissie 

aangenomen op basis van artikel 4(2) of 4(3) van Verordening 2015/1589 dat de 

verbintenis voor negatieve prijzen zou vastleggen. Voor alle duidelijkheid, het 

geamendeerde koninklijk besluit waar hierboven naar wordt verwezen voor de 

implementatie van de verbintenis voor negatieve prijzen kan ook op Norther en Rentel 

worden toegepast, maar dit zal geen vereiste zijn voor de toepassing van de regels 

van de Europese Unie inzake staatssteun.”6 

                                                
6 Vrije vertaling van “Despite the fact that Belgium firmly believes that the cap at 288 quarter hours of 
loss of support is set at an appropriate level to meet the objectives of the EEAG, the Belgian authorities 
commit to adjust the system as follows: 
No support is granted during (i) each quarter hour with positive imbalance prices below -20 EUR/MWh 
(the Negative Imbalance Events) or (ii) periods where the Belpex day-ahead prices are negative (i.e. 
below 0 EUR/MWh) for 6 or more consecutive hours (the Negative Day Ahead Events), provided that 
the periods without support caused solely by Negative Imbalance Events shall be limited to 288 quarter 
hours per calendar year, reduced by the total duration of the Negative Day Ahead Events in such 
calendar year (the Negative Prices Commitment). For the avoidance of doubt, periods without support 
caused by Negative Day Ahead Events are uncapped. 
[…] 
The combination of imbalance- and day-ahead market-based support limiting measures is the most 
advanced system in Europe to ensure that offshore producers have no incentive to produce during 
negative price events and that they are at all times incentivized to contribute to restore the balance on 
the power market. As a result, Belgium firmly believes that these measures fully meet the objectives of 
the EEAG. 
The Negative Prices Commitment will be implemented in Belgian law through the adoption of a Royal 
Decree amending the Royal Decree of 16 July 2002 as notified as soon as possible. However, given 
the imminent financial close of Norther and Rentel, the Negative Prices Commitment will be 
implemented as regards those two wind farm operators through their unilateral renunciation of some of 
their rights under the existing legislation and their undertaking fully to comply with the Negative Prices 
Commitment. You will find attached in Annex [ ], the waiver and commitment letters signed to that 
purpose by both projects and officially received by the Minister for Energy and the Secretary of State for 
the North Sea. These letters are an integral part of the commitments offered by the Belgian State and 
will, in combination with the letters that were already part of the notification, enable Rentel and Norther 
to realize their projects under the current legal framework (and the Belgian State to take the necessary 
measures thereto in full compliance with any decision of the European Commission adopted on the 
basis of Article 4(2) or 4(3) of Council Regulation 2015/1589 which would state the Negative Prices 
Commitment). For the avoidance of doubt, the amending Royal Decree referred to above implementing 
the Negative Prices Commitment may apply also to Norther and Rentel, but this shall not be a 
requirement for the purposes of the EU state aid rules”. 
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III. REIKWIJDTE VAN HET ONDERHAVIGE 

VOORSTEL 

12. Het onderhavige voorstel van de CREG is hoofdzakelijk beperkt tot de wijziging van 

het mechanisme van de minimumprijs voor de aankoop van groenestroomcertificaten bij 

negatieve prijzen, zoals bedoeld in artikel 14, §1quinquies van het koninklijk besluit van 16 juli 

2002 en de gevolgen ervan inzake de procedure voor de berekening van de prijs van de 

groenestroomcertificaten door de CREG.   

Rekening houdend met de verbintenis van de Belgische staat ten aanzien van de Europese 

Commissie heeft de CREG niet onderzocht of de voorgestelde maatregel opportuun was. 

Bovendien doet onderhavig voorstel geenszins afbreuk aan het voorstel 1539 waarnaar voor 

het overige wordt verwezen. 

IV. MOTIVERING VAN HET VOORSTEL 

Artikel 1. 

13. Artikel 1 bevat de definitie van Nemo7 in de zin van de verordening (EU) 2015/1222 

van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende 

capaciteitstoewijzing en congestiebeheer. Deze definitie is noodzakelijk aangezien er voortaan 

verschillende operatoren - en niet meer alleen Belpex - een day-aheadsegment op de 

Belgische elektriciteitsmarkt kunnen aanbieden.  

Artikel 2  

14. Het doel van artikel 2 is het tijdelijke toepassingsveld van artikel 14, §1quinquies van 

het koninklijk besluit van 16 juli 2002 te beperken tot de concessies waarvan de financial close 

na 1 mei 2016 plaatsvond. 

15. Uit advies 59.074/3 dat de afdeling wetgeving van de Raad van State op 4 april 2016 

heeft uitgebracht over een  voorontwerp van wet "tot wijziging van de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wat betreft de wijziging van het systeem 

                                                
7 Voor “Nominated Electricity Market Operator”. 
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voor de toekenning van groenestroomcertificaten voor elektriciteit geproduceerd 

overeenkomstig artikel 6, de financiering van de onderzeese kabel en de productieafwijking”8 

blijkt dat een wijziging van het ondersteuningsmechanisme geen afbreuk mag doen aan 

investeringen die al werden beslist op basis van een vorig mechanisme, op straffe van 

schending van artikel 10 van het Verdrag inzake Energiehandvest dat op 17 december 1994 

in Lissabon werd ondertekend.  

Het van kracht zijnde mechanisme met een minimumprijs zoals ingevoegd in het koninklijk 

besluit van 16 juli 2002 door het besluit van 4 april 2014 (onder artikel 14, § 1quinquies) zou 

dan ook moeten worden behouden en er zou een nieuw mechanisme (cf. artikel 3) moeten 

worden ingevoerd dat het vorige intact laat. 

Artikel 3 

16. Artikel 3 beoogt de invoeging van een §1quinquies/1 in artikel 14  van het koninklijk 

besluit van 16 juli 2002. 

17. De scharnierdatum voor de toepassing van het nieuwe mechanisme voor de 

minimumprijs bij negatieve prijzen, zoals blijkt uit de verbintenis die de Belgische staat ten 

aanzien van de Europese Commissie is aangegaan, is de datum van de financial close van de 

houder van de domeinconcessie vanaf 1 mei 2016. 

Omwille van de coherentie stemt deze datum overeen met de datum die is opgenomen voor 

de toepassing van het nieuwe ondersteuningsmechanisme zoals de CREG in haar 

bovenvermeld voorstel 1539 heeft beschreven. In die zin stemt het overeen met de beslissing 

van de ministerraad van 9 juni 2016. 

18. De CREG is zich ervan bewust dat het mechanisme dat ze voorstelt van toepassing 

kan zijn op installaties waarvoor een financial close heeft plaatsgevonden vóór de datum van 

inwerkingtreding van het toekomstige koninklijk besluit dat dit mechanisme voorziet. 

Er dient niettemin te worden benadrukt dat, zoals aangegeven in de brief van de Belgische 

staat aan de Europese Commissie van 29 september 2016, alle houders van een 

domeinconcessie die nadeel van deze maatregel zouden kunnen ondervinden doordat deze 

na hun financial close in werking treedt, een verzakingsbrief hebben ondertekend waardoor ze 

verklaren dat ze geen recht zullen laten gelden op het huidige mechanisme. 

                                                
8 Doc. Parl.St. Kamer, zitting 2015-2016, nr. 54 1911/1, p. 22. 



 

  12/18 

19. De nieuwe §1quinquies/1 is de omzetting van de verbintenis van de Belgische staat 

in het kader van de notificatie van het Belgische federaal mechanisme voor de 

groenestroomcertificaten. Voortaan zal de minimumprijs voor de aankoop van groene-

stroomcertifcaten niet alleen op 0 euro worden vastgelegd wanneer het onevenwichtstarief dat 

van toepassing is op een positief onevenwicht gelijk is aan of lager is dan -20 EUR/MWh maar 

ook wanneer de elektriciteitsprijs op de day-aheadmarkt van een Nemo tijdens minstens 6 

opeenvolgende uren, lager is dan 0 EUR/MWh. 

De toepassing van de minimumprijs voor de aankoop op 0 EUR bij de eerste hypothese 

(onevenwichtstarief van - 20 EUR/MWh) geldt, zoals nu het geval is, enkel voor de 288 eerste 

kwarturen van een kalenderjaar waarin dit zich voordoet. Voor elk kalenderjaar wordt deze 

duur van 288 kwarturen echter verminderd in functie van de duur van het voorkomen van de 

tweede hypothese (DAM-prijs van een NEMO minstens 6 uur lager dan 0 EUR/MWh). 

Artikel 4 

20. Aangezien de formule voor de bepaling van de minimumprijs zal evolueren indien het 

voorstel 1539 van de CREG wordt weerhouden, zal de huidige versie van artikel 14, §1sexies 

in de praktijk niet meer kunnen worden toegepast. Deze bepaling voorziet immers dat de 

CREG “in de betreffende maand” de minimumprijs voor de aankoop van 

groenestroomcertificaten van toepassing op de geproduceerde elektriciteit moet berekenen en 

daarna ten laatste de tiende dag van de daaropvolgende maand moet publiceren. De 

minimumprijs voor de aankoop zal in de toekomst in het bijzonder berekend worden als gevolg 

van verliezen waardoor het nodig is om deze minimumprijs te berekenen om voor elke maand 

enerzijds het geproduceerde volume (informatie waarover de producenten beschikken) en 

anderzijds het geïnjecteerde volume (informatie waarover de netbeheerder beschikt) te 

kennen. In de praktijk verzamelt de CREG deze informatie in de maand na de productiemaand. 

21. In het voorgestelde systeem wordt de bepaling van de minimumprijs van 

groenestroomcertificaten door de CREG behouden, maar zonder er een specifieke timing voor 

te geven: daardoor gebeurt de vastlegging van de prijs ten laatste op het moment dat 

groenestroomcertificaten worden toegekend, waarvan het eerste lid van artikel 11 van het 

koninklijk besluit van 16 juli 2002 vermeldt dat het “minstens één keer per kwartaal” gebeurt. 

Bovendien wordt er voorzien dat de CREG de prijs pas vastlegt als ze alle informatie heeft 

ontvangen. Tot slot, wordt de minimumprijs van elk groenestroomcertificaat binnen de 10 

dagen na de toekenning op de website van de CREG gepubliceerd. 
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22. Met toepassing van het mechanisme uit de verbintenis van de Belgische staat ten 

aanzien van de Europese Commissie (cf. supra), kan het zijn dat de prijs van de 

groenestroomcertificaten oorspronkelijk werd vastgelegd op 0 euro, maar later zal moeten 

worden herzien omwille van negatieve prijzen op de day-aheadmarkt van een Nemo. Bijgevolg 

zou de CREG dan bevoegd moeten zijn om de prijs van deze groenestroomcertificaten aan te 

passen. Deze aanpassing is mogelijk aangezien, zolang de waarde ervan op 0 EUR is 

vastgelegd, ze geen voorwerp uitmaakt van een transactie.  

Artikel 5 

23. Deze bepaling regelt de inwerkingtreding van het toekomstige koninklijk besluit tot 

wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 rekening houdend met de notificatie van het 

ondersteuningsmechanisme aan de Europese Commissie en de verwachte beslissing van de 

Europese Commissie. Het gaat om hetzelfde mechanisme als het mechanisme dat de CREG 

heeft voorgesteld in haar voorstel 1539 waarnaar dan ook wordt verwezen.  
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V. VOORSTEL 

24. Gelet op artikel 7, § 1 van de elektriciteitswet legt de Commissie voor de Regulering 

van de Elektriciteit en het Gas het voorstel voor waarvan de tekst hierna volgt: 

 

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST 

ECONOMIE, K.M.O., 

MIDDENSTAND en ENERGIE 

SERVICE PUBLIC FÉDERAL 

ÉCONOMIE, P.M.E., 

CLASSES MOYENNES et ÉNERGIE 

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 

 

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 

16 juillet 2002 relatif à l'établissement de 

mécanismes visant la promotion de 

l'électricité produite à partir des sources 

d'énergie renouvelables  

FILIP, KONING DER BELGEN, PHILIPPE, ROI DES BELGES, 

Aan allen die nu zijn en hierna wezen 

zullen, Onze Groet. 

 

A tous présents et à venir, Salut. 

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; 

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation 

du marché de l'électricité, l'article 7, § 1er, 

modifié par les lois du 20 mars 2003, 22 

décembre 2008, 29 mars 2012, 27 décembre 

2012, 28 juin 2013 et 26 décembre 2013; 

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 2002 

betreffende de instelling van mechanismen 

voor de bevordering van elektriciteit 

opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen; 

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à 

l'établissement de mécanismes visant la 

promotion de l'électricité produite à partir des 

sources d'énergie renouvelables; 

Gelet op het voorstel van de Commissie voor 

de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 

van 20 oktober 2016; 

 

 

Vu la proposition de la Commission de 

Régulation de l'Electricité et du Gaz du 20 

octobre 2016; 
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Gelet op het advies van de Inspecteur van 

Financiën, gegeven op [datum]; 

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 

[date]; 

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister 

van Begroting, dd. [datum]; 

Vu l’accord de la Ministre du Budget, donné le  

[date]; 

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse van 

16 februari 2016; 

Vu l'analyse d'impact de la réglementation 

donnée le 16 février 2016; 

Gelet op het overleg met de 

gewestregeringen, op [datum]; 

Vu la concertation avec les Gouvernements 

régionaux, op [date]; 

Gelet op het advies xxxxx/x van de Raad van 

State, gegeven op [datum], met toepassing 

van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de 

wetten op de Raad van State, gecoördineerd 

op 12 januari 1973; 

Vu l’avis du Conseil d’Etat, xxxxx/x donné le… 

[date], en application de l’article 84, § 1er, alinéa 

1er, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat, 

coordonnées le 12 janvier 1973; 

Op de voordracht van de Minister van Energie 

en op het advies van Onze in Raad 

vergaderde Ministers, 

Sur la proposition de la Ministre de l’Energie et 

de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en 

Conseil, 

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN 

WIJ: 

NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS: 

Artikel 1. Artikel 1, §2 van het koninklijk 

besluit van 16 juli 2002 betreffende de 

instelling van mechanismen voor de 

bevordering van elektriciteit opgewekt uit 

hernieuwbare energiebronnen, gewijzigd bij 

de koninklijke besluiten van 31 oktober 2008, 

17 augustus 2013 en 4 april 2014, wordt 

aangevuld met een lid 13°, luidende: 

« 13° « Nemo »: een beheerder van de 

Belgische elektriciteitsmarkt aangesteld met 

toepassing van Verordening (EU) 2015/1222 

van de Commissie van 24 juli 2015 tot 

vaststelling van richtsnoeren betreffende 

capaciteitstoewijzing en congestiebeheer. ». 

 

Art. 2. In artikel 14, § 1quinquies van 

hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit 

van 4 april 2014 worden de woorden « na 1 

mei 2014 » vervangen door de woorden 

« van 2 mei 2014 tot en met 30 april 2016 ». 

 

Article 1er. L’article 1er, § 2, de l’arrêté royal du 

16 juillet 2002 relatif à l’établissement de 

mécanismes visant la promotion de l’électricité 

produite à partir des sources d’énergie 

renouvelables, modifié par les arrêtés des 31 

octobre 2008, 17 août 2013 et 4 avril 2014,  est 

complété par un 13°, rédigé comme suit: 

 

« 13° « Nemo » : un opérateur désigné du 

marché belge de l'électricité en application du 

Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission 

du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice 

relative à l’allocation de la capacité et à la 

gestion de la congestion. ». 

 

Art. 2. Dans l’article 14, § 1erquinquies, du 

même arrêté, inséré par l’arrêté du 4 avril 2014, 

les mots « après le 1er mai 2014 » sont 

remplacés par les mots « depuis le 2 mai 2014 

jusque et y compris le 30 avril 2016 ». 
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Art. 3. In artikel 14 van hetzelfde besluit wordt 

een nieuwe paragraaf 1quinquies/1 

ingevoegd, luidende als volgt: 

« § 1quinquies/1. In afwijking van § 1, tweede 

lid, 1°ter wordt voor de installaties die het 

voorwerp uitmaken van een in artikel 6 van de 

wet bedoelde domeinconcessie, waarvan de 

financial close na 1 mei 2016 plaatsvindt, de 

minimumprijs voor de aankoop van een 

groenestroomcertificaat vastgelegd op 0 euro 

wanneer de productie plaatsvindt: 

 

1° op een ogenblik waarop het 

onevenwichtstarief van toepassing op een 

positief onevenwicht gelijk is aan of lager is 

dan -20 euro/MWh; of 

2° wanneer de day ahead-prijs van een Nemo 

lager is dan 0 euro/MWh gedurende minimum 

6 opeenvolgende uren en dit voor de 

volledige periode die in beschouwing wordt 

genomen. 

De minimumprijs voor de aankoop van 0 euro 

bij toepassing van het eerste lid, 1° is slechts 

van toepassing gedurende de eerste 288 

kwarturen, in hetzelfde kalenderjaar, tijdens 

dewelke het onevenwichtstarief voor een 

positief onevenwicht gelijk is aan of lager is 

dan -20 euro/MWh en waarvan de periodes 

worden afgetrokken waarin, in hetzelfde 

kalenderjaar, de minimumaankoopprijs van 0 

euro wordt gehanteerd bij toepassing van het 

eerste lid, 2°. » 

Art. 3. Dans l’article 14 du même arrêté, il est 

inséré un nouveau paragraphe 1erquinquies/1, 

rédigé comme suit : 

« § 1erquinquies/1. Par dérogation au § 1er, 

deuxième alinéa, 1°ter, pour les installations 

faisant l’objet d’une concession domaniale visée 

à l’article 6 de la loi, dont le financial close a lieu 

à partir du 1er mai 2016, le prix minimal d’achat 

du certificat vert est fixé à 0 euro lorsque la 

production intervient : 

 

 

1° à un moment où le tarif de déséquilibre 

applicable à un déséquilibre positif est égal ou 

inférieur à -20 euros/MWh ; ou 

 

2° lorsque le prix du segment de marché Day-

Ahead d’un Nemo est inférieur à 0 euro/MWh 

pendant une période d’au moins six heures 

consécutives, et pour toute la période 

considérée. 

La fixation du prix minimal d’achat à 0 euro induit 

par application de l’alinéa 1er, 1°, n'est 

applicable qu'aux premiers 288 quart d'heures, 

au cours de la même année civile, durant 

lesquels le tarif de déséquilibre pour un 

déséquilibre positif est égal ou inférieur à -20 

euros/MWh et dont sont retranchées les 

périodes pendant lesquelles, au cours de cette 

même année civile, le prix minimal d’achat à 0 

euro est induit par application de l’alinéa 1er, 

2°. » 

  

Art. 4. In artikel 14 van dit besluit wordt 

paragraaf 1sexies, ingevoegd bij het besluit 

van 4 april 2014, als volgt vervangen: 

 

« § 1sexies. Nadat ze de volledige gegevens 

van de houder van de domeinconcessie en 

de netbeheerder heeft ontvangen, berekent 

de commissie conform §§ 1 tot 1quinquies/1 

de minimumprijs voor de aankoop van elk 

groenestroomcertificaat van toepassing op 

elk voor de betreffende maand toegekend 

Art. 4. Dans l’article 14 du même arrêté, le 

paragraphe 1ersexies, inséré par l’arrêté du 

4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : 

 

« § 1ersexies.  Après réception des données 

complètes de la part du titulaire de la concession 

domaniale et du gestionnaire du réseau, la 

commission calcule, conformément aux §§ 1er à 

1erquinquies/1, le prix minimal d’achat du 

certificat vert applicable pour chaque certificat 

vert octroyés pour chaque mois considéré. La 
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groenestroomcertificaat. De commissie 

publiceert op haar website voormelde 

minimumaankoopprijs uiterlijk op de tiende 

dag na de toekenning van de 

groenestroomcertificaten.  

In voorkomend geval kan de commissie, met 

het oog op de correcte toepassing van 

paragraaf 1quinquies/1 de minimumprijs voor 

aankoop van groenestroomcertificaten die op 

het ogenblik van de toekenning ervan was 

vastgelegd op 0 euro, aanpassen. Ze stelt de 

houder van de betreffende concessie in 

kennis van deze aanpassing. » 

commission publie sur son site Internet ce prix 

minimal au plus tard le dixième jour suivant 

l’octroi des certificats verts. 

 

 

Le cas échéant, la commission peut, aux fins de 

l’application correcte du paragraphe 

1erquinquies/1, adapter le prix minimal des 

certificats verts qui, au moment de leur octroi, 

avait été fixé à 0 euro. Elle notifie cette 

adaptation au titulaire de la concession 

concerné. ». 

Art. 5. Dit koninklijk besluit treedt in werking 

10 dagen na de publicatie in het Belgisch 

Staatsblad van een bericht van de Algemene 

Directie Energie waaruit, ofwel de 

kennisgeving van de beslissing van de 

Europese Commissie dat de steun-

maatregelen vervat in dit besluit geen 

onverenigbare steun uitmaken in de zin van 

artikel 107 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, ofwel het 

verstrijken van de termijn waarbinnen de 

Europese Commissie gehouden is een 

beslissing te nemen, in overeenstemming 

met artikel 4 van de verordening (EU) 

2015/1589 van de Raad van 13 juli 2015 tot 

vaststelling van nadere bepalingen voor de 

toepassing van artikel 108 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie, blijkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur dix 

jours après la publication au Moniteur belge d’un 

avis de la Direction générale de l’Energie 

constatant soit la notification de la décision de la 

Commission européenne selon laquelle les 

mesures de soutien contenues dans le présent 

arrêté ne constituent pas une aide d’Etat 

incompatible au sens de l’article 107 du traité 

sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

soit  l’expiration du délai dans lequel la 

Commission européenne avait à prendre une 

décision, conformément à l’article 4 du 

Règlement (UE) 2015/1589 du 13 juillet 2015 

portant modalités d'application de l'article 108 

du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne. 
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Art. 6. De minister bevoegd voor Energie is 

belast met de uitvoering van dit besluit. 

Art. 6. Le ministre qui a l'Energie dans ses 

attributions est chargé de l'exécution du présent  

arrêté. 

Gegeven te Donné à 

 

 

 

Van Koningswege : 

 

 

 

Par le Roi : 

De Minister van Energie, La Ministre de l’Energie, 

 

 

 

M.-C. MARGHEM 

 

 

 

 

M.-C. MARGHEM 

  

 

 

 

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

                

Koen LOCQUET Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Voorzitster van het Directiecomité 

 


