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1. INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) heeft op 10 april 
2018 per brief d.d. 19 maart 2018 met referentie MOG-ELI-MPE-NTL-00387 van de dienst 
Vergunningen en Nieuwe Technologieën van de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, 
K.M.O., Middenstand en Energie (hierna: “de Algemene Directie Energie”) de vraag ontvangen om een 
advies te geven over de aanvraag van Elia Asset nv van 19 maart 2018 voor de toekenning van een 
domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de transmissie van elektriciteit, 
in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen. 

Elia Asset nv beroept zich hiervoor op artikel 13/1 van de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: de elektriciteitswet) en de procedure voor de 
toekenning van domeinconcessies zoals georganiseerd door het koninklijk besluit van 1 maart 2018 
betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies aan de 
netbeheerder voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de transmissie van elektriciteit, in 
de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal 
zeerecht (hierna: “het koninklijk besluit van 1 maart 2018”). 

Tijdens zijn vergadering van donderdag 24 mei 2018 heeft het directiecomité van de CREG dit advies 
goedgekeurd. Het advies bevat drie luiken. Deze inleiding is het eerste deel. Het tweede deel gaat over 
de evaluatie van de aanvraag door het directiecomité van de CREG. Het derde deel bevat het besluit 
van het directiecomité van de CREG. 
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2. EVALUATIE 

2.1. JURIDISCHE CONTEXT 

1. Artikel 13/1 van de elektriciteitswet bepaalt het volgende: 

« § 1. Met inachtneming van de bepalingen in § 2, van artikel 2, 7° en van artikel 8 en 
onverminderd de bepalingen van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het 
mariene milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden 
onder de rechtsbevoegdheid van België, kan de Koning, bij besluit vastgesteld na overleg in 
de Ministerraad en na advies van de commissie, domeinconcessies verlenen aan de 
netbeheerder voor de bouw en de exploitatie van installaties noodzakelijk voor de 
transmissie van elektriciteit in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen 
overeenkomstig het internationaal zeerecht. 

§ 2. Bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, na advies van de commissie, 
bepaalt de Koning de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van de 
domeinconcessies bedoeld in § 1, en inzonderheid : 

1° de beperkingen ter vermijding dat de bouw of de exploitatie van bedoelde installaties het 
gebruik van de reguliere scheepvaartroutes, de zeevisserij of het wetenschappelijk 
zeeonderzoek in overdreven mate zou hinderen; 

2° de maatregelen die moeten worden genomen voor de bescherming en het behoud van 
het mariene milieu, overeenkomstig de bepalingen van voornoemde wet van 20 januari 
1999; 

3° de technische voorschriften waaraan de betrokken kunstmatige eilanden, installaties en 
inrichtingen moeten beantwoorden; 

4° de procedure voor de toekenning van bedoelde domeinconcessies; 

5° de regels inzake de wijziging, verlenging, overname, intrekking en uitbreiding, van de 
domeinconcessie; 

6° de bepaling van de levensduur van de concessie; 

7° de voorwaarden voor de overdracht van administratieve vergunningen die werden 
toegekend aan de houders van een domeinconcessie bedoeld in artikel 6 betreffende de 
elementen van het Modular Offshore Grid bedoeld in artikel 7, § 3, tweede lid; 

8° de modaliteiten die kunnen verklaren dat er een openbaar nut bestaat om de installaties 
te plaatsen, bedoeld in § 1, binnen een domeinconcessie verleend op basis van artikel 6 of 
het gebruik van goederen of uitrustingen die toebehoren aan de titularis van zo een 
concessie, evenals de voorwaarden waaronder de netbeheerder het toezicht op de 
installaties kan verzekeren en over kan gaan tot de onderhouds- en reparatiewerken.] 

De maatregelen bedoeld in het eerste lid, 2°, worden vastgesteld op gezamenlijke 
voordracht van de minister en van de minister die bevoegd is voor de bescherming van het 
mariene milieu. 

Deze procedure wordt gevoerd met respect voor de wet van 20 januari 1999 ter bescherming 
van het mariene milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de 
zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België en haar uitvoeringsbesluiten. » 

 

 



 

Niet-vertrouwelijk  5/11 

2. Artikel 7, § 3 van de elektriciteitswet bepaalt eveneens het volgende: 

« De netbeheerder bouwt en exploiteert het Modular Offshore Grid. 

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

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

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

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

3. Het koninklijk besluit van 1 maart 2018 dat werd aangenomen in uitvoering van artikel 13/1, § 2 
legt de voorwaarden vast en organiseert de procedure voor de toekenning van domeinconcessies aan 
de netbeheerder voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de transmissie van elektriciteit 
in de zeegebieden, zoals het Modular Offshore Grid.  

Artikel 3 van het koninklijk besluit van 1 maart 2018 legt de ontvankelijkheidsvoorwaarden van de 
concessieaanvraag vast. Deze voorwaarden worden onderzocht door de Algemene Directie Energie, 
de afgevaardigde van de minister ter zake.  

Artikel 2 van hetzelfde besluit legt de voorwaarden vast voor de toekenning van een domeinconcessie 
voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden. 
Dit artikel bepaalt het volgende: 

« De criteria waaraan de aanvraag moet voldoen voor de toekenning van een 
domeinconcessie met het oog op de bouw en de exploitatie van installaties voor de 
transmissie van elektriciteit, zijn de volgende : 

 1° het transmissie-project is opgenomen in het investeringsprogramma vervat in een door 
de minister goedgekeurd ontwikkelingsplan, bedoeld in artikel 13 van de wet van 29 april 
1999 of, bij gebrek daaraan, is in beginsel in het voornoemd ontwikkelingsplan opgenomen; 

2° de gelijkvormigheid van de installatie met het technisch reglement van het 
transmissienet, genomen in uitvoering van artikel 11 van de we van 29 april 1999; 

 3° een studie betreffende de invloed van de installatie op de toegestane activiteiten in de 
zeegebieden krachtens een andere wetgeving of reglementering; 
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4° de kwaliteit van het project op technisch en economisch gebied, inzonderheid door de 
toepassing van de beste beschikbare technologieën; 

5° de kwaliteit van het voorgelegde plan inzake uitbating en onderhoud, volgens de meest 
recente methoden; 

6° de kwaliteit van het voorstel van technische en financiële bepalingen voor de behandeling 
en het weghalen van installaties wanneer zij definitief buiten gebruik worden gesteld met 
het oog op het herstel van de zeegebieden; deze bepalingen omvatten inzonderheid de 
samenstelling van een reserve door de netbeheerder die wordt gecontroleerd door de 
afgevaardigde van de minister en door de commissie met het oog op het waarborgen van 
de herinrichting van de gebieden. De netbeheerder maakt hiervoor een gedetailleerde 
raming van de ontmantelingskosten; 

7° onverminderd artikel 6/2 van de wet van 29 april 1999, de verbintenis tot vestiging van 
voldoende risicodekking op het vlak van burgerlijke aansprakelijkheid met betrekking tot de 
geplande installaties voor de transmissie van elektriciteit; 

8° de verenigbaarheid van de lokalisatie van de installaties voor de transmissie van 
elektriciteit met de wet van 29 april 1999 en met het koninklijk besluit van 20 maart 2014 
tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan. » 

In overeenstemming met artikel 6 van het koninklijk besluit van 1 maart 2018 dient de CREG de 
technische elementen van het dossier te evalueren en een advies te geven binnen de 30 werkdagen 
nadat het bij haar aanhangig werd gemaakt.  

2.2. INLEIDENDE OPMERKINGEN 

4. De CREG merkt op dat de aanvraag voor de concessie voor de bouw en de exploitatie van 
installaties voor de transmissie van elektriciteit die Elia Asset nv had ingediend zowel betrekking heeft 
op de zone van de lokalisatie van de Offshore Switch Yard (hierna: de OSY) als op de zone van de 
lokalisatie van het Offshore SubStation (hierna: het OSS). 

Aangezien deze concessieaanvraag betrekking heeft op de twee verschillende geografische 
lokalisaties, dienen er vóór de analyse van de aanvraag opmerkingen gemaakt te worden in het licht 
van de toekenningscriteria uit artikel 2 van het koninklijk besluit van 1 maart 2018. 

5. Enerzijds stelt de CREG vast dat deze tweede lokalisatiezone overeenkomt met de 
lokalisatiezone van de concessie waarvan Rentel momenteel geniet voor productiedoeleinden. Beide 
concessies hebben betrekking op twee complementaire activiteiten die niet in strijd zijn met elkaar, 
namelijk: de productie en de transmissie van elektriciteit.  

De manier waarop deze twee concessies interageren dient echter te worden omkaderd. Daarom kan 
de concessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de transmissie van elektriciteit die 
zou kunnen voortvloeien uit dit dossier betreffende de aanvraag tot toekenning van een concessie wat 
de lokalisatie van het OSS betreft, enkel gelijktijdig met de eigendomsoverdracht van de aan Elia Asset 
nv toegewezen assets in werking treden. 

Deze gelijktijdige inwerkingtreding laat een strikte afbakening van de perimeter van de toegekende 
domeinconcessies toe aangezien beide binnen eenzelfde zone voor verschillende doeleinden naast 
elkaar moeten bestaan.  

Deze gelijktijdige inwerkingtreding garandeert bovendien dat de regels inzake ontvlechting van de 
eigendomsstructuren door alle partijen worden nageleefd.  
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6. Anderzijds is de CREG van mening dat de concessieaanvraag zoals die door Elia Asset nv werd 
ingediend voor zowel de OSY als het OSS enkel in werking kan treden als er een akkoord is over de 
overdracht van de assets van Rentel naar Elia Asset nv en de modaliteiten ervan. Bij gebrek aan een 
akkoord over de eigendomsoverdracht van de assets tussen de partijen verliest de procedure voor de 
aanvraag van een concessie haar nut (althans voor het luik OSS), aangezien de verklaring van openbaar 
nut zoals bedoeld in artikel 13/1, § 2, 1e lid, 8° van de elektriciteitswet en georganiseerd door 
hoofdstuk 4 van het koninklijk besluit van 1 maart 2018 dan van toepassing is.  

7. De CREG benadrukt bovendien dat het voor Elia Asset nv belangrijk is om het dossier Modular 
Offshore Grid op een globale en coherente manier aan te pakken om in het bijzonder een parallelle en 
niet tegenstrijdige behandeling van de concessieaanvraag en van de aanvragen voor de overdracht van 
vergunningen zoals bedoeld in artikel 16 van het koninklijk besluit van 1 maart 2018 te garanderen.  

 

2.3. ANALYSE VAN DE AANVRAAG WAT BETREFT DE CRITERIA VAN 
ARTIKEL 2 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 MAART 2018 

8. De CREG merkt algemeen op dat Elia Asset nv een volledig dossier heeft ingediend dat globaal 
gezien voldoet aan de toekenningscriteria uit artikel 2 van het koninklijk besluit van 1 maart 2018, 
althans wat de OSY betreft. 

De CREG heeft wel de volgende bedenkingen. 

9. Wat het criterium bedoeld in artikel 2, 3° van het koninklijk besluit van 1 maart 2018 betreft, 
merkt de CREG op dat Elia Asset nv geen gewag maakt van de impact op Rentel van een 
domeinconcessie voor transmissie die betrekking heeft op een deel van de concessie die aan Rentel 
werd toegekend voor productiedoeleinden, d.w.z. het deel van de concessie betreffende de lokalisatie 
van het OSS. Ook al zullen de effecten van deze impact waarschijnlijk worden behandeld in het kader 
van de overeenkomst tussen beide partijen, lijkt het toch opportuun om bij de aanvraag van de 
concessie de eventuele impact ervan op Rentel te verduidelijken.  

10. Wat het criterium bedoeld in artikel 2, 4° van hetzelfde besluit betreft: aangezien het OSS door 
Rentel is gebouwd en dit OSS op het ogenblik van de indiening van voorliggende aanvraag van 
domeinconcessie, binnen de concessie van Rentel valt en eigendom is van Rentel, zou het opportuun 
geweest zijn om het dossier aan te vullen met een document van Rentel waaruit blijkt dat de 
beschrijving die Elia Asset nv van het OSS heeft gegeven waarheidsgetrouw is en waarin de precieze 
technische elementen ervan worden beschreven. De aanvraag die Elia Asset nv heeft ingediend 
vermeldt zeer weinig over de elementen eigen aan het OSS1.  

11. Wat het criterium bedoeld in artikel 2, 5° van hetzelfde besluit betreft, dient er te worden 
opgemerkt dat de elementen over het OSS slechts zeer kort worden beschreven en niet zijn 
gevalideerd door Rentel - constructeur en momenteel eigenaar van deze asset. De elementen voor de 
toegang tot het platform, voor de respectievelijke verantwoordelijkheden enz. zullen bovendien pas  

 

 

                                                           

1 Cf. p. 19-27 en p. 37-39 van de concessieaanvraag die Elia Asset nv heeft ingediend. 
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later worden beschreven2 wat het niet mogelijk maakt om de situatie te beoordelen op het moment 
van de eventuele toekenning van de concessie aan de aanvrager.  

Dit is bovendien in strijd met de geest van artikel 3, § 3, 1e lid, 8° van het koninklijk besluit van 1 maart 
2018 dat het volgende voorziet: 

«De aanvraag bevat ten minste : 

[…] 

8° desgevallend, en onverminderd een verklaring van openbaar nut bedoeld in artikel 17, 
een voorstel met betrekking tot de rechten en verplichtingen van de netbeheerder in geval 
van plaatsing, door deze, van installaties voor de transmissie van elektriciteit op deze van 
de titularis van een domeinconcessie bedoeld in artikel 6 van de wet van 29 april 1999, dat 
voor akkoord zal worden voorgelegd aan laatstgenoemde, alsook met betrekking tot het 
lot en de rechten van deze installaties voor de transmissie van elektriciteit, in geval de 
rechten met betrekking tot één van voornoemde concessies zijn beëindigd. (De CREG 
onderstreept). » 

Er zou op zijn minst een ontwerpovereenkomst bij de concessieaanvraag moeten worden gevoegd.  

12. Wat het criterium bedoeld in artikel 2, 6° van hetzelfde besluit betreft, formuleert de CREG 
dezelfde opmerking als voor de criteria in artikel 2, 4° en 5°. Het technisch-financieel voorstel op pagina 
40 tot 43 beoogt ook enkel de OSY. In dit stadium is het niet mogelijk om de kwaliteit te evalueren van 
het voorstel voor het OSS-luik dat momenteel op de concessie van Rentel ligt aangezien het geheel 
van elementen dat toelaat te voldoen aan de criteria bedoeld in artikel 2, 6° wat het OSS betreft 
opgenomen zou worden in een overeenkomst die later moet worden afgesloten.  

Het feit dat de gedetailleerde raming van de ontmantelingskosten van het OSS later zou worden 
gemaakt via een overeenkomst met Rentel3 lijkt in strijd met de verplichting bedoeld in artikel 2, 6° 
van het koninklijk besluit van 1 maart 2018 om bij de concessieaanvraag een gedetailleerde raming 
van de ontmantelingskosten te geven. 

Het detail van de kosten uit deze concessieaanvraag doet geen afbreuk aan de beoordeling en de 
eventuele opname van alle ontmantelingskosten of een deel ervan in de transmissietarieven die de 
CREG zal goedkeuren op basis van haar tarifaire bevoegdheid. 

 

                                                           

2 Cf. p. 55-58 en in het bijzonder: “ Gezien Elia de commissioning en exploitatie van installaties voor de transmissie van 

elektriciteit voorziet op het OSS platform van Rentel, dient een overeenkomst opgemaakt te worden die de toegang en het 
gebruik van materiaal en installaties aanwezig op het OSS platform van Rentel regelt. Hierbij dient opgemerkt te worden dat 
alle installaties reeds geplaatst zijn op het OSS platform gezien de installatie ervan op de onshore bouwsite goedkoper en  
eenvoudiger is dan deze assets naderhand offshore te installeren. Deze assets zijn op heden eigendom van Rentel en zullen 
overgedragen worden naar Elia.  
De af te sluiten overeenkomst die de toegang en het gebruik van materiaal en installaties aanwezig op het OSS platform van 
Rentel regelt, bevat een uiteenzetting van de bijzondere voorwaarden en afspraken tussen beide partijen, met een opsplitsing 
tussen voorwaarden en afspraken relevant voor de constructiefase enerzijds en de exploitatiefase anderzijds.  
Op heden, bij opmaak van voorliggende aanvraag, zijn de gesprekken aangaande deze overeenkomst lopende. In 
onderstaande paragrafen worden de basisprincipes van deze overeenkomst zoals ze op heden voor ogen gehouden worden, 
weergegeven. Deze basisprincipes kunnen bijgevolg nog tal van wijzigingen ondergaan. 
Zodra een finale overeenkomst afgesloten wordt, zal deze overgemaakt worden aan de Algemene Directie Energie (FOD 
Economie, K.M.O., Middenstand en Energie), conform de geldende en toepasselijke wetgeving.”  
3 Cf. p. 54: “Ten slotte dienen er in de overeenkomst afspraken opgenomen te worden ten aanzien van uit dienst name van 

het OSS. Wanneer Rentel plannen heeft om het OSS uit dienst te nemen, dienen deze plannen ruim op voorhand (2 jaar) aan 
Elia meegedeeld te worden. Op die manier hebben de partijen voldoende tijd om een ontmantelingsplan te bespreken. 
Daarenboven kan in de overeenkomst een voorverkooprecht voor Elia opgenomen worden op bepaalde assets, of eventueel 
het gehele platform.” 
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13. Wat het criterium bedoeld in artikel 2, 7° van hetzelfde besluit betreft, merkt de CREG op dat: 

- de verklaring vestiging risicodekking op vlak van burgerlijke aansprakelijkheid (Bijlage 
B.1.)  niet opgesteld is onverminderd artikel 6/2 van de elektriciteitswet. Er kan enkel 
voldoende risicodekking zijn als ze de eventuele vergoedingen in aanmerking neemt voor 
de betrokken domeinconcessiehouders in geval van vertraging bij de indienststelling van 
het MOG of bij een gedeeltelijke of volledige onbeschikbaarheid van het MOG na de 
indienststelling ervan. De CREG stelt dan ook voor om de verklaring uit bijlage B.1. aan te 
passen door te vermelden dat ze is opgesteld “Onverminderd artikel 6/2 van de wet van 
29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt [...]”; 

- de concessieaanvraag bevat geen document dat aantoont dat mevrouw Lieve Kerkhof 
(Head of Accounting & Financing) en de heer Markus Berger (Chief Officer Infrastructure) 
bevoegd zijn om de verklaring vestiging risicodekking op vlak van burgerlijke 
aansprakelijkheid (Bijlage B.1.) te ondertekenen en vermeldt ook niet hoever die 
bevoegdheid gaat. Een dergelijk document lijkt noodzakelijk gezien de aard van de 
verbintenis in casu; 

- de CREG merkt tot slot op dat punt 8.4. van de concessieaanvraag het volgende vermeldt: 

“Een belangrijk onderdeel van de af te sluiten overeenkomst heeft betrekking op 
aansprakelijkheden en aansprakelijkheidsbeperkingen bij het optreden van schade. Ook 
afspraken aangaande af te sluiten verzekeringen betreffende arbeidsongevallen en 
burgerlijke aansprakelijkheid worden opgenomen in de overeenkomst. Tot op heden 
werden nog geen details betreffende aansprakelijkheden en verzekeringsaspecten 
onderhandeld.”4 

Uit deze beschrijving kan worden afgeleid dat de af te sluiten verbintenis de 
verantwoordelijkheden en beperkingen ervan, evenals de eventuele af te sluiten 
verzekeringen zal omschrijven. In dit stadium kan de CREG geen globaal zicht hebben op 
deze elementen en is er geen ontwerpovereenkomst (zelfs geen eenzijdige) bij de 
concessieaanvraag gevoegd. 

14. Wat het criterium bedoeld in artikel 2, 8° van hetzelfde besluit betreft, merkt de CREG op dat 
de ingediende concessieaanvraag – voor het luik dat betrekking heeft op het OSS  gelegen op de 
concessie van Rentel – een concessieaanvraag is voor transmissie binnen de concessiezone die al aan 
Rentel werd toegekend voor productiedoeleinden.  

Zoals wordt beschreven onder de titel “inleidende opmerkingen” zou deze tweede concessie nodig 
voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de transmissie van elektriciteit die zou kunnen 
voortvloeien uit dit dossier voor de aanvraag tot toekenning van een concessie, enkel gelijktijdig met 
de eigendomsoverdracht van de aan Elia Asset nv toegewezen assets in werking kunnen treden, 
waardoor een strikte afbakening van de perimeter van de toegekende concessie mogelijk is terwijl 
beide in dezelfde zone met verschillende doeleinden naast elkaar moeten blijven bestaan. 

15. Rekening houdend met hetgeen voorafgaat, blijkt dat: 

- de concessieaanvraag voldoet aan de verschillende criteria van artikel 2 van het koninklijk 
besluit van 1 maart 2018, althans wat het gedeelte betreffende de OSY betreft; 

 

 

                                                           

4 Cf. p. 58 van de concessieaanvraag. 
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- de overeenkomst die Rentel en Elia Asset nv moeten afsluiten een essentieel element is 
vóór de effectieve toekenning van de concessie. Enerzijds vraagt de CREG zich af of artikel 
3, § 2, 8° van het koninklijk besluit van 1 maart 2018 werd nageleefd. Anderzijds vindt de 
CREG dat de concessie, als de hiervoor genoemde punten niet geregeld zijn, zou moeten 
toegekend worden onder de opschortende voorwaarde van een akkoord tussen de 
partijen over de elementen bedoeld in punt 3° tot 6° van artikel 2 van het koninklijk besluit 
van 1 maart 2008;  

- de verklaring ter dekking van het risico van burgerlijke aansprakelijkheid moet aangepast 
worden om artikel 6/2 van de elektriciteitswet erin op te nemen en bij de concessie-
aanvraag moet een document worden gevoegd dat aantoont dat de ondertekenaars van 
dit document bevoegd zijn; 

- de effectieve toekenning van de concessie moet in voorkomend geval gebeuren onder de 
opschortende voorwaarde dat de concessie gelijktijdig met de eigendomsoverdracht van 
de assets van Rentel naar Elia Asset nv in werking treedt, omwille van de zone waarop de 
aanvraag voor de toekenning van een concessie betrekking heeft en dit eveneens om te 
voldoen aan de verplichting bedoeld in artikel 13/1 van de elektriciteitswet gelezen in 
samenhang met artikel 7, §3 van dezelfde wet om over een concessie te beschikken op 
het moment van de eigendomsoverdracht. 
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3. CONCLUSIE 

Gezien hetgeen voorafgaat stelt de CREG vast dat de concessieaanvraag voldoet aan de verschillende 
criteria van artikel 2 van het koninklijk besluit van 1 maart 2018   wat het gedeelte betreffende de OSY 
betreft.  

De CREG vraagt echter om de verklaring vestiging risicodekking op vlak van burgerlijke 
aansprakelijkheid aan te passen om artikel 6/2 van de elektriciteitswet erin op te nemen en vraagt aan 
Elia Asset nv een document te bezorgen dat aantoont dat de ondertekenaars bevoegd zijn zodat het 
kan toegevoegd worden aan de concessieaanvraag. 

De CREG vindt dat er een gunstig gevolg moet gegeven worden aan de aanvraag tot toekenning van 
een concessie die Elia Asset nv heeft ingediend onder de dubbele opschortende voorwaarde dat (1) 
Elia Asset nv en Rentel een akkoord hebben gesloten om alle toekenningscriteria te verduidelijken 
betreffende het OSS en in het bijzonder de technische en financiële elementen betreffende de 
ontmanteling van de installaties; en (2) dat er een effectieve eigendomsoverdracht van de assets 
(namelijk van het OSS) plaatsvindt.  

Tot slot merkt de CREG op dat de effectieve toekenning van de concessie in voorkomend geval en wat 
het OSS betreft gelijktijdig met de eigendomsoverdracht van de assets van Rentel naar Elia Asset nv 
moet gebeuren omwille van de zone waarop de aanvraag voor de toekenning van een concessie 
betrekking heeft en om te voldoen aan de verplichting, bedoeld in artikel 13/1 van de elektriciteitswet 
gelezen in samenhang met artikel 7, §3 van dezelfde wet, dat de transmissienetbeheerder op het 
moment van de eigendomsoverdracht houder van een concessie moet zijn.  
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