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ADVIES
A 2000/012-D

over

‘ontwerp van koninklijk besluit betreffende de
ontbinding van het Nationaal Comité voor de
Energie'
gegeven met toepassing van artikel 34 van de wet van
29 april 1999 betreffende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt

6 juli 2000

ADVIES
Op 11 mei 2000 heeft de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)
vanwege de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling een brief, gedateerd op
10 mei 2000, ontvangen waarin hij de CREG uitnodigde om binnen een termijn die de 30
kalenderdagen niet overschrijdt een advies uit te brengen omtrent het ontwerp van koninklijk
besluit betreffende de ontbinding van het Nationaal Comité voor de Energie.
De CREG wenst in de eerste plaats te benadrukken dat artikel 34 van de wet van 29 april 1999
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt bepaalt dat het ontwerp van koninklijk
besluit betreffende de ontbinding van het Nationaal Comité voor de Energie aan het
voorafgaandelijk advies van de CREG moet voorgelegd worden, zonder echter de termijn vast
te leggen waarbinnen dit advies moet uitgebracht worden. De termijn waarbinnen de
Staatssecretaris van Energie en Duurzame Ontwikkeling dit advies vraagt, is dus niet bindend.
Tijdens zijn vergadering van 18 mei 2000 heeft het directiecomité van de CREG nochtans
besloten om alles in het werk te stellen om zijn advies binnen een redelijke termijn te geven.
Tijdens dezelfde vergadering heeft het directiecomité van de CREG bovendien vastgesteld dat
het aan haar overgemaakt dossier onvolledig was; de genoemde verklarende nota ontbrak. De
CREG heeft deze nota ontvangen op 23 juni 2000.
Het directiecomité van de CREG heeft op 6 juli 2000 het hiernavolgende advies goedgekeurd.
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ALGEMENE OPMERKING
1.

Het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de ontbinding van het Nationaal Comité

voor de Energie (hierna respectievelijk : het «ontwerp» en het «comité») geeft uitvoering aan
artikel 34 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt
(hierna : de «elektriciteitswet»). Krachtens artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 3 mei
1999 tot vaststelling van de datum voor inwerkingtreding van de bepalingen van de
elektriciteitwet, is dit artikel 34 in werking getreden op 10 januari 2000, d.i. de datum waarop de
mandaten van de voorzitter en de andere leden van het directiecomité van de CREG een
aanvang hebben genomen.
Hetzelfde geldt voor het artikel 35 van de elektriciteitswet dat de artikelen 168, 169 en 173, § 1
van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 afschaft.
Artikel 168 had als resultaat dat het de rechtspersoonlijkheid toekende aan het comité en in
algemene termen zijn opdrachten bepaalde. Artikel 169 waarvan de uitvoeringsmaatregelen
nooit werden uitgevaardigd, legde enkele algemene regels vast, hoofdzakelijk betreffende de
samenstelling en de werking van het comité. Wat artikel 173, § 1, betreft, dit voorzag het advies
van het comité inzake het nationaal programma ter uitrusting van de middelen voor de productie
en het grote vervoer van elektrische energie.
De CREG is van oordeel, rekening houdend met de inwerkingtreding op 10 januari 2000 van de
artikelen 34 en 35 van de elektriciteitswet, dat het passend is om zonder verwijl de
uitvoeringsmaatregelen die voorzien zijn in artikel 34 van de elektriciteitswet uit te vaardigen
teneinde de rechtszekerheid te verzekeren.
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BIJZONDERE OPMERKINGEN
Artikelen 1 en 2
2.

Deze artikelen regelen de overdracht van het personeel van het secretariaat van het

comité en de voorwaarden waaronder deze overdracht geschiedt. In het bijzonder worden de
leden van het secretariaat van het comité die door een arbeidscontract verbonden zijn aan het
comité en aan de Staat, ter beschikking gesteld van de diensten van het Federaal Planbureau.
De CREG is van oordeel dat deze terbeschikkingstelling gegrond is met name omdat de CREG
in de toekomst zal dienen samen te werken met het Federaal Planbureau en dit in de domeinen
waar het personeel van het secretariaat van het comité een zekere ervaring heeft. De
hoofdactiviteit van het comité bestond erin advies uit te brengen in het kader van de oude
goedkeuringsprocedure van het uitrustingsprogramma in de elektriciteitssector die op dit
ogenblik vervangen is door de procedure van het indicatieve programma van de
productiemiddelen voor elektriciteit bedoeld in artikel 3 van de elektriciteitswet en deze van het
ontwikkelingsplan van het transmissienet voorzien in artikel 13 van de elektriciteitswet. In artikel
3 van de elektriciteitswet is voorzien dat het indicatieve programma voor de productiemiddelen
voor elektriciteit opgesteld wordt door de CREG in samenwerking met name met het Federaal
Planbureau. In artikel 13 van de elektriciteitwet is voorzien dat het ontwikkelingsplan voor het
transmissienet opgesteld wordt door de netbeheerder in overleg met de CREG en na
raadpleging van het Federaal Planbureau.

Artikelen 3 en 4
3.

Deze artikelen bepalen de overdracht aan de Staat van de goederen, rechten en

verplichtingen waarvan het comité houder is. De CREG keurt deze overdracht goed. Deze
goederen bestaan hoofdzakelijk uit bureaumateriaal en uit een bibliotheek. Deze laatste kan de
documentatie waarover het Ministerie van Economische Zaken beschikt, verder aanvullen.

4.

Het ontwerp behandelt niet expliciet het probleem van de overdracht van de

bevoegdheden van het comité. Krachtens de bepalingen van de elektriciteitswet en de wet van
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29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de
elektriciteitsproducenten,

blijven

voor

het

comité

slechts

zeer

weinig,

zoniet

geen

bevoegdheden over. Het ontwerp impliceert het verzaken aan een overdracht van eventuele
restbevoegdheden. Uit bezorgdheid om de procedures te vereenvoudigen, keurt de CREG dit
standpunt goed.

Artikel 5
5.

Artikel 5 schaft expliciet het koninklijk besluit van 12 december 1975 houdende de

oprichting van het comité, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 november 1977, af. De
bepalingen van dit besluit werden grotendeels vervangen door deze van de artikelen 168, 169
en 173, § 1, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980.
Vermits de uitvoeringsmaatregelen voor artikel 169 nooit werden uitgevaardigd, lijkt de
expliciete afschaffing van het koninklijk besluit van 12 december 1975, gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 23 november 1977, opportuun teneinde de rechtszekerheid te garanderen.
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