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1. INLEIDING 

1. De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) heeft op 28 mei 2018 
een brief van de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
(hierna de “AD Energie”) ontvangen. Deze brief, gedateerd op 24 mei 2018, bevat onder meer de 
kennisgeving aan de minister van energie door de tijdelijke handelsvennootschap Mermaid (hierna de 
“THV Mermaid”) van haar intentie om de domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van 
installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden, haar toegekend bij 
ministerieel besluit van 20 juli 2012, aan de naamloze vennootschap SEASTAR (hierna de “NV Seastar”) 
over te dragen. 

De kennisgeving van de intentie tot overdracht van de voormelde domeinconcessie, die per brief van 
30 maart 2018 onder meer bij de minister van energie door de THV Mermaid werd ingediend, bevat 
volgende motivering voor de overdracht: “In het kader van het bereikte LCOE akkoord van 27 oktober 
2017, wenst de THV Mermaid over te gaan tot verdere formalisering van de gezamenlijke ontwikkeling 
van de Mermaid en Seastar Domeinconcessie”. 

De kennisgeving gebeurt overeenkomstig artikel 20 van het koninklijk besluit van 20 december 2000 
betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw 
en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de 
zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht 
(hierna het “koninklijk besluit van 20 december 2000”). 

De THV Mermaid meldt tevens dat “de kennisgeving geldt onder voorbehoud en in afwachting van 
goedkeuring door de Europese Commissie (voor zover van toepassing)”. 

Met inbegrip van de inleiding bevat dit advies vier delen: het tweede deel beschrijft de antecedenten, 
het derde deel bevat de beoordeling van de CREG; het vierde deel is de conclusie. 

Onderhavig advies werd door het directiecomité van de CREG tijdens zijn vergadering van 5 juli 2018 
goedgekeurd. 
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2. ANTECEDENTEN 

2. Aan de THV Mermaid werd, bij ministerieel besluit van 20 juli 2012, een domeinconcessie 
toegekend voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, 
stromen of winden in de zeegebieden boven de Blighbank. 

3. Een deel van de domeinconcessie toegekend aan de THV Mermaid werd in de loop van 
2012/2013 door de THV Mermaid aan de NV Northwester 2 overgedragen. De CREG heeft geen kennis 
van de juiste datum van deze gedeeltelijke overdracht noch van de aanvraag tot gedeeltelijke 
overdracht van deze domeinconcessie en stelt ook vast dat zij daarover ook niet om advies werd 
verzocht. 

Een ministerieel besluit van 12 mei 2015 heeft de uitvoeringsmodaliteiten van deze gedeeltelijke 
overdracht aan de NV Northwester 2 vastgelegd en heeft ook het bovenvermelde ministerieel besluit 
van 20 juli 2012 gewijzigd. 

4. Op 27 oktober 2017 heeft de ministerraad een voorstel van de minister van Energie 
aangenomen met betrekking tot het ondersteuningsniveau van de domeinconcessiehouders 
Northwester 2, Mermaid en Seastar. 

5. Op 27 oktober 2017 werd er eveneens een document met de verschillende verbintenissen 
van de regering en de THV Mermaid en de NV Seastar opgesteld en ondertekend door de minister van 
energie, de staatssecretaris voor de Noordzee en de vertegenwoordigers van de voormelde 
ondernemingen. THV Mermaid verwijst naar dit document in haar kennisgeving van de intentie tot 
overdracht. 

6. Op 28 mei 2018 heeft de CREG een brief van de AD Energie ontvangen. Deze brief, gedateerd 
op 24 mei 2018, bevat onder meer de kennisgeving aan de minister door de THV Mermaid van haar 
intentie om de domeinconcessie die haar toegekend werd bij ministerieel besluit van 20 juli 2012, aan 
de NV Seastar over te dragen. Hoewel uit de brief niet erg duidelijk blijkt dat er ook een advies over de 
over deze kennisgeving aan de CREG gevraagd wordt, meent de CREG dat dit het geval is. 

Artikel 20 van het koninklijk besluit van 20 december 2000 bepaalt immers het volgende: 

“De aanvraag tot verkoop, gehele of gedeeltelijke overdracht, verdeling en verhuur van de 
domeinconcessie moet aan de afgevaardigde van de minister ter kennis worden gebracht. De 
concessiehouder mag geen gevolg geven aan dit plan, voor het verstrijken van een termijn van vijftig 
werkdagen, tijdens dewelke de minister, na advies van de commissie en op voorstel van de 
afgevaardigde van de minister, aan de titularis van de concessie kan betekenen dat deze verrichting 
onverenigbaar is met het behoud van de domeinconcessie. De kandidaat-overnemer van de concessie 
is onderworpen aan de selectiecriteria opgesomd in artikel 2. De verplichtingen en voorwaarden 
betreffende de concessie zijn tegenstelbaar aan de nieuwe begunstigde.” 

7. Op 7 juni 2018 heeft de CREG een brief aan de AD Energie gericht met de vraag om door de 
kandidaat-overnemer een dossier te laten opstellen waarin hij per selectiecriterium op afdoende wijze 
aantoont dat hij het criterium nog steeds vervuld of in staat is om het criterium gelijktijdig te vervullen 
voor de twee domeinconcessies waarover hij na de overdracht zal beschikken. 

De CREG acht het nodig om over een dergelijk dossier te beschikken om over de nodige elementen 
beschikken om een oordeelkundig advies uit te kunnen brengen. 

8. De AD Energie heeft op 12 en 19 juni 2018 per e-mail en op 27 juni 2018 per aangetekend 
schrijven, bijkomende informatie die door de THV Mermaid werd geleverd in verband met de 
kandidaat-overnemer, aan de CREG overgemaakt. 
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3. BEOORDELING VAN DE OVERDRACHT OP BASIS 
VAN DE SELECTIECRITERIA 

3.1. ARTIKEL 2, 1°, VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 20 DECEMBER 
2000 

9. Artikel 2, 1°, van het koninklijk besluit van 20 december 2000 bevat volgend 
selectiecriterium: 

“de aanwezigheid bij de aanvrager of in de schoot van de instantie die gelast is met de exploitatie, van 
een aangepaste functionele en financiële structuur die de mogelijkheid biedt preventieve maatregelen 
te plannen en toe te passen ten einde de betrouwbaarheid en de veiligheid van de productie-installatie 
te verzekeren en eveneens, desgevallend, te zorgen voor een buitendienststelling of definitieve 
stopzetting in optimale en veilige omstandigheden en met respect voor het milieu;” 

10. Verwijzend naar dit criterium wordt in de geleverde informatie het volgende vermeldt over 
de kandidaat-overnemer, de NV Seastar. 

Aangepaste functionele en financiële structuur 

Otary NV, met maatschappelijke zetel aan de Buskruitstraat 3, 8400 Oostende, KBO nummer 
0543.401.324 RPR Oostende, is een holding samengesteld uit 8 gelijkwaardige partners (Power@Sea 
NV, Elicio Offshore NV, Aspiravi Offshore II NV, DEME NV, SRIW Environnement SA, Z-kracht NV, Green 
Offshore NV, Socofe SA), met de intentie om de nodige kennis en financiering te bundelen voor de 
ontwikkeling van offshore windparken. 
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Volledigheidshalve hieronder een beschrijving van de acht individuele aandeelhouders in Otary: 

• Elicio Offshore is een volle dochteronderneming uit de Nethys-groep, die veel ervaring heeft 
opgebouwd op het gebied van engineering, vergunningsaanvragen, de bouw en exploitatie 
van elektriciteitscentrales op basis van hernieuwbare energiebronnen, waaronder 
windenergieparken, biomassacentrales en zonne-energieprojecten in België en het 
buitenland. 

• Green Offshore is een investeringsvehikel van haar aandeelhouders CFE en Ackermans & van 
Haaren, twee beursgenoteerde bedrijven, gericht op investeringen en het bundelen van 
kennis in energieprojecten. 

• Aspiravi Offshore II is een volle dochteronderneming van Aspiravi Holding NV waarin alle 
offshore activiteiten zijn gebundeld. Aspiravi ontwikkelt, investeert, bouwt en exploiteert 
hernieuwbare energieprojecten in België. Dit zijn voornamelijk on en offshore 
windprojecten, biogas motoren en biomassacentrales. De aandeelhouders van Aspiravi 
Holding zijn 4 intercommunales die 95 Belgische gemeenten vertegenwoordigen. Deze 
aandeelhouders geven de financiële zekerheid voor Aspiravi voor het realiseren van haar 
doelen. 
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• DEME heeft als marine contractor de nodige technische expertise en speelt wereldwijd een 
vooraanstaande rol in mariene bouwwerken, alsook in de bouw van windenergieparken op 
zee. DEME is marktleider in het installeren van grote offshore windturbines en 
ondersteuningsconstructies. DEME heeft de focus op innovatie en de ontwikkeling van 
nieuwe technologieën en toepassingen. DEME was een van de initiators voor het eerste 
Belgische Offshore project (C-Power) waarin ze nog steeds aandeelhouder zijn. De 
aandeelhouders van DEME, CFE en op haar beurt Ackermans & van Haaren zijn beiden 
beursgenoteerde ondernemingen in België. 

• SRIW Environnement is eigendom van de SRIW Group, een Belgische Holding met als doel 
het financieel participeren in bedrijven die in België en het buitenland actief zijn met het 
promoten van de economische ontwikkeling van Wallonië. SRIWE is met name gericht op 
participaties in bedrijven die zich in de duurzame energiesector bewegen. 

• Z-kracht is een dochtervennootschap van NUHMA, met de hoofdzakelijke focus op offshore 
windenergie. NUHMA vertegenwoordigt 44 Limburgse gemeenten met als doel het 
investeren in duurzame energieprojecten. Zo is Nuhma 45% aandeelhouder in Aspiravi en 
een belangrijke aandeelhouder in het C-Power project, het eerste offshore windpark voor de 
Belgische kust. 

• Power@Sea is een Belgische onderneming die grote offshore windparken ontwikkelt en 
tevens aandeelhouder in het C-Power project is. 

• Socofe behartigt de belangen van de Waalse intercommunales en gemeenten en investeert 
onder andere ook in duurzame energieprojecten, via Power@Sea, SRIW en C-Power Holdco 
is het een belangrijke aandeelhouder in het C-Power project. 

De Raad van Bestuur van de NV Seastar bestaat uit de volgende leden: 

Functie  Naam  

Voorzitter Socofe SA, vertegenwoordigd door mevr. Marianne Basecq 

Bestuurder Samanda SA vertegenwoordigd door dhr. Cédric Legros 

Bestuurder Nuhma NV, vertegenwoordigd door dhr. Ludo Kelchtermans 
(voor aandeelhouder Z-Kracht NV) 

Bestuurder Alain Bernard  

Bestuurder Peso Verde BVBA vertegenwoordigd door dhr.Peter Goderis 

Bestuurder Rik Van de Walle 

Bestuurder Koen Janssen 

Bestuurder Karl Adams 

Bestuurder Power@Sea NV, vertegenwoordigd door Wim Biesemans 

 

11. De CREG meent dat de behandeling van dit criterium vrij algemeen is en niet ingaat op de 
mogelijkheden om preventieve maatregelen te plannen en toe te passen ten einde de 
betrouwbaarheid en de veiligheid van de productie-installatie te verzekeren en eveneens, 
desgevallend, te zorgen voor een buitendienststelling of definitieve stopzetting in optimale en veilige 
omstandigheden en met respect voor het milieu. 

De geleverde informatie bevat evenwel ook een kopie van het aanvraagdossier van 12 december 2017 
dat door de NV Seastar opgesteld werd voor het bekomen van vergunningen voor het leggen van 
kabels die in de territoriale zee of het nationaal grondgebied binnenkomen of die geplaatst of gebruikt 
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worden in het kader van de exploratie van het continentaal plat, de exploitatie van de minerale 
rijkdommen en andere niet‐levende rijkdommen daarvan of van de werkzaamheden van kunstmatige 
eilanden, installaties of inrichtingen die onder Belgische rechtsmacht vallen (hierna het 
“aanvraagdossier voor het leggen van zeekabels”). 

In dit aanvraagdossier bespreekt de NV Seastar onder meer haar functionele en financiële structuur, 
de kwaliteit van het voorgelegde plan inzake uitbating en onderhoud en de technische maatregelen 
voor de behandeling en het weghalen van installaties wanneer zij definitief buiten gebruik worden 
gesteld, meer in detail. 

De CREG stelt vast dat het voorgelegde plan inzake uitbating en onderhoud en de technische 
maatregelen voor de behandeling en het weghalen van installaties nauw aansluiten bij deze die 
opgenomen waren in het oorspronkelijk aanvraagdossier voor de toekenning van de domeinconcessie 
aan de THV Seastar. De CREG was toen van oordeel dat het in het oorspronkelijke aanvraagdossier 
voorgelegde plan inzake uitbating en onderhoud van de installaties en dat het voorstel van technische 
bepalingen voor de behandeling en het weghalen van installaties wanneer zij definitief buiten gebruik 
worden gesteld, voldeden1. De CREG gaat ervan uit dat de NV Seastar deze principes ook zal toepassen 
op het project dat de THV Mermaid aan haar wenst over te dragen. 

Daarnaast zijn de voorwaarden voor de samenstelling en de grootte van de provisies voor de 
behandeling en het weghalen van de installatie van de THV Mermaid bij de definitieve stopzetting 
bepaald in het ministerieel besluit van 20 juni 2012 zoals nadien gewijzigd bij ministerieel besluit van 
12 mei 2015, met toepassing van artikel 20 van het koninklijk besluit van 20 december 2000, 
tegenstelbaar aan de overnemer. 

3.2. ARTIKEL 2, 2°, VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 20 DECEMBER 
2000 

12. Artikel 2, 2°, van het koninklijk besluit van 20 december 2000 bevat volgend 
selectiecriterium: 

“indien de aanvraag uitgaat van een vennootschap, of van vennootschappen, die een joint venture 
hebben afgesloten of van een tijdelijke vennootschap of vennootschappen in deelneming: 

a) oprichting ervan overeenkomstig de Belgische wetgeving, de wetgeving van een andere Lidstaat 
van de Europese Unie of van een Staat die verbintenissen heeft aangegaan die gelijkaardig zijn met de 
voorwaarden opgelegd door het vergunningsstelsel en/of aanbestedingsstelsel die voortvloeien uit de 
richtlijn 2003/54/EG, 

b) beschikking over een centrale administratie, een voornaamste vestiging of een 
maatschappelijke zetel in een Lidstaat van de Europese Unie of in een Staat ten aanzien waarvan 
verbintenissen zijn aangegaan die gelijkaardig zijn met deze die voortvloeien uit de richtlijn 
2003/54/EG, op voorwaarde dat de activiteit van deze vestiging of maatschappelijke zetel een effectief 
en bestending verband vertoont met de economie van deze Staat of Lidstaat;” 

13. Om dit aan te tonen werd er een kopie van oprichtingsakte van de NV Seastar geleverd. 

De NV Seastar werd opgericht overeenkomstig de Belgische wetgeving voor notaris Johan Kiebooms 
op 16 december 2013. De oprichting blijkt bovendien uit de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad dd. 2 
januari 2014. De oprichtingsakte vermeldt dat de zetel van de NV Seastar op dat ogenblik gevestigd 

                                                           

1 Zie paragrafen 76 tot 79 en 80 tot 82 van het voorstel (E)120126-CDC-1139 van de CREG van 26 januari 2012 betreffende 

de aanvraag vanwege de tijdelijke handelsvennootschap SEASTAR tot het bekomen van een domeinconcessie met betrekking 
tot een offshore windenergiepark tussen de Bank zonder Naam en de Blighbank. 



 

Niet-vertrouwelijk  9/15 

was te Oostende, Slijkensesteenweg 2. Uit de recentste jaarrekening blijkt dat de NV Seastar nu 
gevestigd is te Oostende, Buskruitstraat 3. 

Uit de geleverde documenten volgt dat de NV Seastar opgericht werd overeenkomstig de Belgische 
wetgeving en beschikt over een maatschappelijke zetel of voornaamste vestiging in België. 

3.3. ARTIKEL 2, 3°, VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 20 DECEMBER 
2000 

14. Artikel 2, 3°, van het koninklijk besluit van 20 december 2000 bevat volgend 
selectiecriterium: 

“afwezigheid in hoofde van de aanvrager van een toestand van faillissement zonder eerherstel, van 
vereffening of van elke situatie die het resultaat is van een gelijkaardige procedure die van kracht is in 
een nationale wetgeving of reglementering, evenals van een lopende procedure die tot dit resultaat 
zou kunnen leiden;” 

15. Om dit aan te tonen werden er kopieën van getuigschriften van de Rechtbank van 
Koophandel Gent, Afdeling Oostende geleverd, waaruit blijkt dat de NV Seastar zich niet staat van 
faillissement bevindt en niet in vereffening werd gesteld. 

De geleverde getuigschriften inzake afwezigheid van faillissement en vereffening dateren van 28 
november 2017 en bevatten derhalve geen informatie op datum van de kennisgeving van de intentie 
tot overdracht. 

Gelet op de vrij recente datum van deze getuigschriften en vermits de CREG geen aanwijzingen heeft 
dat de NV Seastar zich inmiddels in staat van faillissement bevindt of in vereffening werd gesteld, kan 
redelijkerwijze verondersteld worden dat de NV Seastar zich momenteel niet in een dergelijke 
toestand bevindt. 

3.4. ARTIKEL 2, 4°, VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 20 DECEMBER 
2000 

16. Artikel 2, 4°, van het koninklijk besluit van 20 december 2000 bevat volgend 
selectiecriterium: 

“afwezigheid van gerechtelijk akkoord of van elke analoge situatie die het resultaat is van een 
procedure van dezelfde aard, die van kracht is in een nationale wetgeving of reglementering, tenzij het 
gerechtelijk akkoord of de analoge situatie onderworpen is aan voorwaarden die de ontwikkeling 
impliceren van de activiteiten die het voorwerp van de aanvraag uitmaken;” 

17. Om dit aan te tonen werd er een kopie van getuigschrift van de Rechtbank van Koophandel 
Gent, Afdeling Brugge geleverd, waaruit blijkt dat er voor de NV Seastar op 28 november 2017 geen 
procedure met betrekking tot de wet van 31 januari 2009 betreffende continuïteit van ondernemingen 
(WGO) hangende is. 

Onder “procedure van dezelfde aard” dienen volgens de CREG de procedures onder de wet van 31 
januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen te worden begrepen. Deze wet heeft 
de wet betreffende het gerechtelijk akkoord van 17 juli 1997 vervangen, onder voorbehoud van de 
procedures van gerechtelijk akkoord die liepen op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze 
nieuwe wet. 

Het geleverde getuigschrift dateert van 28 november 2017 en bevat derhalve geen informatie op 
datum van de kennisgeving van de intentie tot overdracht. 
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Gelet op de vrij recente datum van het getuigschrift en vermits de CREG geen aanwijzingen heeft dat 
de NV Seastar zich inmiddels in een toestand van gerechtelijk akkoord of van elke analoge situatie 
bevindt, kan redelijkerwijze verondersteld worden dat de NV Seastar zich momenteel niet in een 
dergelijke toestand bevindt. 

3.5. ARTIKEL 2, 5°, VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 20 DECEMBER 
2000 

18. Artikel 2, 5°, van het koninklijk besluit van 20 december 2000 bevat volgend 
selectiecriterium: 

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

19. Om dit aan te tonen werd er een kopieën van uittreksels van het stafregister geleverd voor 
een aantal natuurlijke personen en de bvba Peso-Verde. 

In dit toekenningscriterium worden geviseerd: 

1) De aanvrager, in dit geval de NV Seastar als kandidaat-overnemer; 

2) De natuurlijke personen, die in de schoot van de aanvrager, een functie waarnemen van 
beheerder [lees: bestuurder], zaakvoerder, directeur of zaakgelastigde [lees: personen 
die volmacht dragen in het kader van het project waarvoor een domeinconcessie wordt 
aangevraagd], voor een misdrijf dat na de inwerkingtreding van de wet van 4 mei 1999 
tot instelling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen, ten laste zou 
zijn gelegd van de aanvrager. 

De afwezigheid van veroordeling bij vonnis met kracht van gewijsde in hoofde van de aanvrager (punt 
1) kan worden aangetoond door middel van een uittreksel uit het Centraal Strafregister voor 
rechtspersonen. 

In voorliggend geval werd een dergelijk uittreksel in hoofde van de NV Seastar niet aan de CREG 
bezorgd. De afwezigheid van veroordeling bij vonnis met kracht van gewijsde uitgesproken ten aanzien 
van de NV Seastar wordt dus niet aangetoond ten aanzien van de CREG. 

Wat punt 2) betreft dient men meer bepaald de afwezigheid van veroordeling bij vonnis met kracht 
van gewijsde na te gaan in hoofde van de bestuurders, zaakvoerders, directeurs of zaakgelastigden in 
de schoot van de aanvrager voor een misdrijf dat, na de inwerkingtreding van de wet van 4 mei 1999 
tot instelling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen, ten laste zou zijn gelegd 
van de aanvrager. Enkel veroordelingen van natuurlijke personen die een functie hebben van 
bestuurder, zaakvoerder, directeur of zaakgelastigde binnen de aanvrager voor misdrijven begaan 
vóór 2 juli 1999, worden derhalve geviseerd. 

Aangezien de NV Seastar werd opgericht na 2 juli 1999 zijn er geen natuurlijke personen die kunnen 
beantwoorden aan voornoemde voorwaarden. 
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3.6. ARTIKEL 2, 6°, VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 20 DECEMBER 
2000 

20. Artikel 2, 6°, van het koninklijk besluit van 20 december 2000 bevat volgend 
selectiecriterium: 

“de beschikking over een voldoende financiële en economische draagkracht die wordt beoordeeld op 
basis van de documenten opgesomd in artikel 4, § 2;” 

21. Artikel 2, 6°, van het koninklijk besluit van 20 december 2000 bevat een interne verwijzing 
naar artikel 4, §2, van hetzelfde besluit. 

In artikel 4, §2, 9°, van het koninklijk besluit van 20 december 2000 wordt bepaald dat de nodige 
documenten om de financiële en economische draagkracht van de aanvrager te beoordelen vermeld 
in artikel 2, 6° met name de volgende zijn: 

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

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

c) De interne en/of externe bronnen van financiering, alsook de verdeling van hun gebruik 
in de loop van de vijf jaren vanaf het begin van de realisering van de geprojecteerde 
investering. 

22. De jaarrekeningen voor de jaren 2015, 2016 en 2017 van de NV Seastar werden geleverd, de 
balansen en de voor de vijf volgende jaren voorziene resultatenrekeningen voor de gecombineerde 
projecten van Mermaid en Seastar en een overzichtstabel met de omzetcijfers van de NV Otary en de 
aandeelhouders van de NV Otary voor de boekjaren 2013 tot en met 2016. 

De CREG heeft de balansen en de voor de vijf volgende jaren voorziene resultatenrekeningen van de 
NV Seastar, waarin de geplande investering is opgenomen, geanalyseerd en stelt vast dat de NV 
Seastar hierin rekening houdt met het huidige gekende ondersteuningsmechanisme. Het businessplan 
werd opgesteld vanuit een conservatief oogpunt. Gezien de beperkte periode waarop de geleverde 
informatie betrekking heeft, heeft de CREG geen globaal zicht op de leefbaarheid van het project over 
de hele duur van de domeinconcessie, meer bepaald op de periode nadat de LCOE-steun voor de 
gecombineerde projecten ophoudt welke problematisch kan zijn. Op basis van de geleverde informatie 
zijn er evenwel geen aanduidingen dat de leefbaarheid van de projecten gedurende de eerste jaren in 
gedrang komt. 

23. Wat de interne en externe bronnen van financiering voor het project betreft wordt verwezen 
naar het aanvraagdossier voor het leggen van zeekabels. In dit aanvraagdossier wordt ervan uitgegaan 
dat het offshore windenergiepark zal gefinancierd worden met een verhouding van 30% eigen 
vermogen en 70% extern vermogen. Het eigen vermogen wordt door de aandeelhouders voorzien. 
Verder wordt in het aanvraagdossier vermeld dat de interne financieringsbronnen ruim voldoende zijn 
om de volledige projectontwikkeling te financieren. Voor de projectbouw is externe financiering 
noodzakelijk. 

De NV Seastar heeft momenteel volgende aandeelhouders: Power@Sea NV, Offshore Energy NV, 
Aspiravi Offshore II NV, DEME NV, SRIW Environment SA, Z-kracht NV, Socofe SA, Elicio Offshore NV 
en Otary NV. Er werd tevens een overzicht van de omzetcijfers van aandeelhouders van de NV Seastar 
geleverd. Dezelfde aandeelhouders hebben momenteel een aandeel van 65% procent in de 
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domeinconcessie van de THV Mermaid en de NV Electrabel heeft momenteel een aandeel 35% in de 
domeinconcessie van de THV Mermaid. De CREG stelt zich de vraag of de NV Electrabel na de 
overdracht van de domeinconcessie van de THV Mermaid aan de NV Seastar als aandeelhouder gaat 
intreden in de NV Seastar. Indien dit het geval zou zijn, dient de NV Seastar de afgevaardigde van de 
minister hiervan voorafgaandelijk in te lichten overeenkomstig artikel 14, 2°, van het koninklijk besluit 
van 20 december 2000. 

Na analyse van de aandeelhouderstructuur en de omzetcijfers van de aandeelhouders van de NV 
Seastar, is de CREG van mening dat de aandeelhouders over voldoende fondsen kunnen beschikken 
om het eigen vermogen ter beschikking te stellen van de NV Seastar om de geplande projecten uit te 
voeren. 

24. Voor de externe financiering zal een beroep worden gedaan op de kapitaalsmarkt. In de 
eerste plaats komen hiervoor bankleningen in aanmerking. De CREG stelt vast dat de aandeelhouders 
al ervaring hebben met de financiering en de bouw van offshore-projecten om de financial close tot 
een goed einde te kunnen brengen. 

3.7. ARTIKEL 2, 7°, VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 20 DECEMBER 
2000 

25. Artikel 2, 7°, van het koninklijk besluit van 20 december 2000 bevat volgend 
selectiecriterium: 

“de verbintenis tot samenstelling van voldoende waarborgen voor de dekking van het risico van 
burgerlijke aansprakelijkheid met betrekking tot de installatie, volgens de criteria die in het algemeen 
door de verzekeringsmaatschappijen worden toegepast;” 

26. Om dit aan te tonen werd er een kopie van een verzekeringsattest geleverd waaruit blijkt dat 
de NV Otary en zijn filialen de NV Rentel, de NV Seastar en de THV Mermaid verzekerd zijn voor hun 
burgerlijke aansprakelijkheid “Uitbating” bij AIG Europe, onder polisnummer BC31000370. Het 
verzekerde bedrag is 2,5 miljoen euro per schadegeval. Het certificaat is geldig tot 14 oktober 2018. 

De CREG stelt vast dat het risico van burgerlijke aansprakelijkheid van de NV Seastar en de THV 
Mermaid al in zekere mate gedekt is door een verzekeringspolis van de NV Otary. Het is niet duidelijk 
dat door de polis het risico van burgerlijke aansprakelijkheid met betrekking tot de installatie volledig 
gedekt wordt. Men kan ervan uitgaan dat de polis enkel het risico voor de uitbatingsperiode van de 
installatie dekt en niet het risico dat bijvoorbeeld gelopen wordt bij de bouw en de afbraak van de 
installatie. 

De CREG is van oordeel dat het de NV Seastar voor alle duidelijkheid een verbintenis dient aan te gaan 
tot samenstelling van voldoende waarborgen voor de dekking van het risico van burgerlijke 
aansprakelijkheid met betrekking tot de installatie, volgens de criteria die in het algemeen door de 
verzekeringsmaatschappijen worden toegepast. 
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3.8. ARTIKEL 2, 8°, VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 20 DECEMBER 
2000 

27. Artikel 2, 8°, van het koninklijk besluit van 20 december 2000 bevat volgend 
selectiecriterium: 

“de technische bekwaamheden van de aanvrager of van de onderneming die met de oprichting of de 
exploitatie van de installatie zal belast worden; om hun technische bekwaamheden te beoordelen, 
wordt rekening gehouden met de volgende elementen: 

a) de vermelding van voorgaande realisaties inzonderheid inzake elektriciteitsproductie en van 
marine civiele bouwkunde, aan de hand waarvan de technische kennis kan worden geëvalueerd, op dit 
gebied of op een gelijkaardig gebied, gedurende de jaren die het jaar waarin de aanvraag wordt 
ingediend, voorafgaan; 

b) de referenties, diploma's en professionele titels van de belangrijkste kaderleden van het bedrijf 
en, in het bijzonder, van diegenen die de betrokken werkzaamheden opvolgen en leiden; 

c) de technische middelen die men voor ogen heeft voor de realisatie van de werkzaamheden voor 
de bouw en de exploitatie van de installatie waarop de aanvraag betrekking heeft.” 

28. In verband met dit selectiecriterium verwijst de THV Mermaid voor punt a) naar het offshore 
windmolenpark van de NV Rentel met capaciteit van +/- 309 MW dat in constructiefase en voorzien is 
om operationeel te zijn tegen eind 2018 en het windmolenpark van de NV C-Power met capaciteit van 
325 MW dat operationeel sinds 2013 en waarbij de overgrote meerderheid van de Seastar-
aandeelhouders hebben meegewerkt met de ontwikkeling, constructie, en uitbating van dit 
windmolenpark. 

Voor punt b) wordt er verwezen naar de cv’s van de belangrijkste kaderleden binnen het project en 
naar de aandeelhoudersstructuur. De CREG gaat ervan uit dat de NV Seastar intern beroep kan doen 
op de ervaring van de aandeelhouders in de onderscheiden vakgebieden die noodzakelijk zijn voor het 
succesvol ontwikkelen van een offshore windturbinepark. 

Voor punt c) verwijst de THV Mermaid naar hun uiteenzetting van de holding opgenomen in punt 10 
van dit advies en naar het aanvraagdossier voor het leggen van de zeekabels dat dit punt in detail 
behandelt. Hoofdstukken 4 en 10 van het aanvraagdossier voor het leggen van de zeekabels 
behandelen onder meer de technische middelen die zullen worden ingezet voor onderhoud en bouw 
van een offshore windmolenpark. 

29. Aan de hand van de geleverde informatie, meent de CREG dat de NV Seastar over het vereiste 
minimum aan technische bekwaamheden beschikt voor de bouw en de exploitatie van een offshore 
windmolenpark. 
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4. CONCLUSIE 

30. Gelet op artikel 20 van het koninklijk besluit van 20 december 2000 volgens hetwelk: 

- de aanvraag tot verkoop, gehele of gedeeltelijke overdracht, verdeling en verhuur van de 
domeinconcessie aan de afgevaardigde van de minister ter kennis moet worden gebracht, 

- de concessiehouder geen gevolg mag geven aan dit plan, voor het verstrijken van een 
termijn van vijftig werkdagen tijdens dewelke de minister, na advies van de CREG en op 
voorstel van de afgevaardigde van de minister, aan de titularis van de concessie kan 
betekenen dat deze verrichting onverenigbaar is met het behoud van de domeinconcessie 
en, 

- de kandidaat-overnemer van de concessie onderworpen is aan de selectiecriteria 
opgesomd in artikel 2; 

Gelet op geleverde informatie in verband met de kennisgeving van de intentie tot overdracht van de 
domeinconcessies van THV Mermaid aan de NV Seastar; 

Gelet op de analyse van dit dossier door de CREG, meer bepaald teneinde na te gaan of de kandidaat-
overnemer voldoet aan de selectiecriteria bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 
december 2000; 

Richt de CREG aan de afgevaardigde van de minister een positief advies met betrekking tot de 
overdracht door de THV Mermaid van de domeinconcessie, haar toegekend bij ministerieel besluit van 
haar toegekend bij ministerieel besluit van 20 juli 2012 en gewijzigd bij ministerieel besluit van 12 mei 
2015, aan de NV Seastar, met zetel te Oostende, Buskruitstraat 3, mits: 

- het aantonen van de afwezigheid van veroordeling bij vonnis met kracht van gewijsde in 
hoofde van de NV Seastar door middel van een uittreksel uit het Centraal Strafregister 
voor rechtspersonen, zoals uiteengezet in punt 19; 

- het voorleggen van een verbintenis vanwege de NV Seastar tot samenstelling van 
voldoende waarborgen voor de dekking van het risico van burgerlijke aansprakelijkheid 
met betrekking tot de installatie, volgens de criteria die in het algemeen door de 
verzekeringsmaatschappijen worden toegepast, rekening houdend met wat uiteengezet 
wordt in punt 26. 

Bovendien wijst de CREG nog op haar opmerkingen opgenomen in punten 15,22 en 23 van dit advies. 

De verplichtingen en voorwaarden betreffende de domeinconcessie van THV Mermaid zullen aan de 
NV Seastar tegenstelbaar zijn na overdracht van de domeinconcessie met toepassing van artikel 20 van 
het koninklijk besluit van 20 december 2000. 

31. Ten slotte stelt de CREG vast dat de THV Mermaid in haar kennisgeving van 30 maart 2018 
vermeldt dat “de kennisgeving geldt onder voorbehoud en in afwachting van goedkeuring door de 
Europese Commissie (voor zover van toepassing)”. 

Gelet op het feit dat de samenvoeging van de domeinconcessies van de THV Mermaid en de NV Seastar 
ondertussen bij het Directoraat-Generaal Concurrentie van de Europese Commissie is aangemeld, het 
onderzoek nog lopende is en nog geen goedkeuring gegeven is, is de CREG van mening dat 
kennisgeving van de THV Mermaid maar effectief ingaat na de goedkeuring van de samenvoeging van 
de domeinconcessies van de THV Mermaid en de NV Seastar door het Directoraat-Generaal 
Concurrentie van de Europese Commissie. 
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De termijn van vijftig werkdagen, tijdens dewelke de minister, na advies van de commissie en op 
voorstel van de afgevaardigde van de minister, aan de titularis van de concessie kan betekenen dat 
deze verrichting onverenigbaar is met het behoud van de domeinconcessie, begint dus maar te lopen 
vanaf deze goedkeuring. 
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