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1. INLEIDING 

Op 27 september 2018 heeft de minister van Energie aan de Commissie voor de Regulering van 
de Elektriciteit en het Gas (CREG) per brief, die de CREG dezelfde dag heeft ontvangen, om een advies 
gevraagd betreffende een ontwerp van koninklijk besluit “houdende beschermingsmaatregelen in 
geval van crisis op ‘s lands elektriciteitsbevoorrading” (hierna het ontworpen koninklijk besluit). 

Dit advies werd door het directiecomité van de CREG goedgekeurd in het kader van een schriftelijke 
procedure die startte en eindigde op 27 september 2018. 
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2. ONDERZOEK VAN DE TEKST 

1. Gezien de hoogdringendheid bevat het advies enkel precieze opmerkingen om de tekst te 
verbeteren. 

2.1. VOORWOORD 

2. De referentie naar artikel 23 van de richtlijn 96/92/EG is achterhaald aangezien ze vervangen is 
door de richtlijnen 2003/54/EG en 2009/72/EG. Volgens de CREG is de verwijzing naar artikel 42 van 
de richtlijn 2009/72/EG voldoende. 

3. De verwijzing naar de bepalingen van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
zou voor de verwijzing naar richtlijn 2009/72/EG moeten staan. 

4. Uit een eerste analyse van de CREG blijkt dat het ontworpen koninklijk besluit geen betrekking 
heeft op de strategische reserve; de bepalingen van de wet van 29 april 1999 betreffende 
de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna de elektriciteitswet) die over de strategische reserve 
gaan, zouden dan ook geen deel moeten uitmaken van de inleiding van het besluit. De artikelen 7bis 
tot 7decies vormen in elk geval niet de rechtsgrond van het ontworpen koninklijk besluit; ze zouden 
dan ook uit de preambule geschrapt moeten worden. 

5. Gelet op artikel 3 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, kan 
men zich afvragen of het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State noodzakelijk is gelet 
op de (althans gedeeltelijke) individuele aard van het ontworpen besluit. 

6. Artikel 32 van de elektriciteitswet bepaalt het volgende: 

“In geval van een plotse crisis op de energiemarkt of wanneer de fysieke veiligheid van 
personen, de veiligheid of betrouwbaarheid van uitrusting of installaties of de integriteit van 
het transmissienet wordt bedreigd, kan de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, 
na advies van de commissie en in overleg met de netbeheerder, de nodige 
beschermingsmaatregelen nemen, met inbegrip van tijdelijke afwijkingen van de bepalingen 
van deze wet. 

Deze maatregelen moeten zo min mogelijk storingen veroorzaken in de werking van 
de Europese interne markt en mogen de strikt onontbeerlijke draagwijdte niet overstijgen 
die nodig is om te verhelpen aan de plotse moeilijkheden die zich hebben voorgedaan. 

De minister geeft onmiddellijk kennis van deze maatregelen aan de andere lidstaten van 
de Europese Unie en aan de Europese Commissie. ” 

Als er zich op de markt een dergelijke crisis voordoet waardoor, bij een in ministerraad overlegd 
besluit, beschermingsmaatregelen moeten genomen worden die tijdelijke afwijkingen van 
de elektriciteitswet kunnen bevatten, is het volgens de CREG noodzakelijk dat het koninklijk besluit in 
het bijzonder precies het plotselinge karakter van de crisis motiveert, met in het voorwoord 
de chronologie van de gebeurtenissen. Deze motivering wordt momenteel niet vermeld in het ontwerp 
van koninklijk besluit dat aan de CREG ter advies is voorgelegd. 

Bovendien zou het voorwoord moeten uiteenzetten omwille van welke (wettelijke) reden de centrale 
van Vilvoorde momenteel buiten de markt is en slechts vanaf 1 april 2019 terug op de markt kan 
komen. 
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2.2. DISPOSITIEF 

2.2.1. Artikel 1 

7. Artikel 1 van het ontworpen koninklijk besluit bevat de volgende beschermingsmaatregel: 
“de heropstart en het opnieuw op de markt brengen” van de gascentrale van Vilvoorde “met het oog 
op de bevoorrading inzake elektriciteit tijdens de periode van 15 oktober 2018 tot 30 april 2019”.  

8. Deze centrale werd tijdelijk buiten werking gesteld in overeenstemming met artikel 4bis, § 1 van 
de elektriciteitswet. Krachtens artikel 4bis, §1bis van dezelfde wet kan een exploitant de minister, 
de CREG en de netbeheerder meedelen dat hij wil afzien van een tijdelijke buitenwerkingstelling; 
indien deze mededeling wordt gedaan “in de periode tussen 2 juli tot en met 31 oktober, dan heeft 
deze mededeling uitwerking vanaf 1 april volgend op voornoemde periode, behalve indien 
de betreffende productie-installatie deel uitmaakt van de strategische reserve voor de volgende 
winterperiode; in dit laatste geval dan heeft deze mededeling uitwerking vanaf 1 november volgend op 
de winterperiode waarvoor de deelname aan de strategische reserve gecontracteerd werd”. Aangezien 
er geen enkele strategische reserve is voorzien voor de winterperiode 2018-2019 zal een terugkeer 
van de centrale van Vilvoorde op de markt in principe pas uitwerking kunnen hebben vanaf 
1 april 2019. 

Gezien de buitenwerkingstelling van zes van de zeven kernreactoren waarvan de laatste - Tihange 1 - 
vanaf 20 oktober 2018 onbeschikbaar zal zijn, vindt de federale regering het noodzakelijk om 
de centrale van Vilvoorde zo vlug mogelijk terug op de markt te laten komen en dit in afwijking van 
artikel 4bis, § 1bis van de elektriciteitswet.  

9. Artikel 1 verschaft niet voldoende duidelijkheid over de draagwijdte van de afwijking van artikel 
4bis, § 1bis van de elektriciteitswet: laat dit artikel de centrale van Vilvoorde toe om vroeger dan 
voorzien terug op de markt te komen - mits de exploitant meldt dat hij wil afzien van de tijdelijke 
buitenwerkingstelling van de eenheid - of beoogt het ontworpen koninklijk besluit een verplichting van 
de exploitant van de centrale om te produceren tussen 15 oktober 2018 en 30 april 2019? 

Volgens de CREG is de draagwijdte van het koninklijk besluit toe te laten om vroeger terug op de markt 
te komen, mits de exploitant meldt dat hij wil afzien van de tijdelijke buitenwerkingstelling - een 
mededeling die, volgens de informatie waarover de CREG beschikt, nog niet is gebeurd. 

10. De CREG begrijpt niet waarom artikel 1 bepaalt dat het terug op de markt komen van de centrale 
van Vilvoorde gebeurt met het oog op de bevoorrading “van 15 oktober 2018 tot 30 april 2019”: als ze 
vanaf 15 oktober 2018 terug op de markt komt, dan is dit normaal voor onbepaalde duur, behalve als 
de exploitant een nieuwe tijdelijke of definitieve buitenwerkingstelling meldt waarvan de uitwerking 
in geen geval pas in 2020 kan plaatsvinden, krachtens artikel 4bis, § 1 van de elektriciteitswet. Als 
de centrale van Vilvoorde vanaf 15 oktober 2018 terug op de markt komt, dan zal ze in elk geval 
het hele jaar 2019 op de markt zijn. 

Volgens de CREG dient enkel de vermelding van de effectieve datum om terug op de markt te komen 
(15 oktober 2018) worden opgenomen in het ontworpen koninklijk besluit, natuurlijk mits mededeling 
van de exploitant (zie § 9). 

11. Volgens de CREG zou het ook goed zijn om een andere productie-installatie toe te laten om 
vroeger op de markt te komen. De gascentrale met gesloten cyclus van Seraing, met een geïnstalleerde 
capaciteit van 485 MW, die door Edf Luminus wordt uitgebaat, zal, in toepassing van artikel 4bis, § 1bis 
van de elektriciteitswet immers pas op 1 november 2018 terug op de markt kunnen komen, d.w.z. aan 
het einde van de strategische reserve waarvoor ze werd gecontracteerd. 
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Als de centrale van Vilvoorde de toelating krijgt om vanaf 15 oktober 2018 terug op de markt te komen, 
zou er ook beslist moeten worden om de centrale van Seraing vanaf 15 oktober terug op de markt te 
laten komen en niet vanaf 1 november, op voorwaarde dat het contract voor de strategische reserve 
dat met de netbeheerder gesloten werd, wordt beëindigd. 

2.2.2. Artikel 2 

12. De CREG kan de draagwijdte van deze bepaling moeilijk begrijpen. 

13. Namelijk: 

- er wordt verwezen naar artikel 4bis, § 1, 3e lid terwijl deze bepaling betrekking heeft op 
het moment waarop een definitieve buitenwerkingstelling kan gebeuren – een situatie 
die verschilt met de installatie die het ontworpen besluit beoogt; 

- de bepaling beoogt een “tijdelijke schorsing” van de uitwerking van de 
buitenwerkingstelling van de beoogde centrale, terwijl indien deze centrale de toelating 
krijgt om vroeger terug op de markt te komen, deze terugkeer - volgens wat de CREG 
begrijpt - geenszins tijdelijk zal zijn en de uitwerking van de buitenwerkingstelling dus 
definitief zal moeten stoppen; 

- de schorsing van de uitwerking is voorzien “voor de duur van dit koninklijk besluit” terwijl 
het geen enkele bepaling bevat die een beperking van de toepassing in de tijd voorziet. 

2.2.3. Artikel 3 

14. Deze bepaling laat de netbeheerder toe om af te wijken van de bepalingen van het technisch 
reglement (waarvan de exacte titel en de datum van afkondiging moeten worden vermeld) om 
de centrale van Vilvoorde terug op de markt te brengen. 

15. Meer in het algemeen zou voorzien moeten worden dat de netbeheerder “in voorkomend geval” 
de toelating zou moeten krijgen om af te wijken van de bepalingen van het technisch reglement om 
“de uitvoering van artikel 1” van het besluit mogelijk te maken. 

Er zou voorzien kunnen worden dat de netbeheerder bij de minister verslag moet uitbrengen over de 
toegepaste derogatiemaatregelen. 

2.2.4. Artikel 4 

16. Het ontworpen artikel 4 verplicht de netbeheerder om een aantal maatregelen te nemen 
rekening houdend met de dreiging tot schaarste. 

17. Over het algemeen ziet de CREG het nut niet in van de huidige bepaling aangezien ze enkel 
wettelijke en reglementaire vereisten herhaalt die op de transmissienetbeheerder van toepassing zijn. 

18. Voor de eerste categorie maatregelen - namelijk de terbeschikkingstelling van primair, secundair 
en tertiair reservevermogen door de producenten in overeenstemming met artikel 234 en volgende 
van het technisch reglement staat de CREG erop het volgende op te merken: 

- Artikel 234 beoogt enkel de situatie waarbij de netbeheerder de ondersteunende 
diensten - en in het bijzonder de primaire, secundaire en tertiaire reserves - waarmee 
voldaan kan worden aan de behoeften uit artikel 233 van het technisch reglement niet 
kan verwerven; het laat de netbeheerder daarentegen niet toe om er een beroep op te 
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doen om grotere volumes te verwerven dan de volumes bepaald krachtens artikel 233. 
Indien de doelstelling van het ontworpen besluit is om de netbeheerder toe te laten om 
het volume van de reserves te verhogen in vergelijking met wat werd vastgelegd met 
toepassing van artikel 233, dient dit best uitdrukkelijk te worden vermeld; 

- De bepalingen van het technisch reglement waarnaar verwezen wordt, beogen enkel de 
levering van deze ondersteunende diensten door de producenten of “andere 
netgebruikers die door hem werden aangeduid in de regelzone” (art. 234); deze 
bepalingen lijken de netgebruiker niet toe te laten om de terbeschikkingstelling van 
volumes door de aggregatoren (of aanbieders van flexibiliteitsdiensten die door de 
elektriciteitswet gedefinieerd worden als “elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die 
voor zijn activiteit de vraagflexibiliteit gebruikt van een of meerdere eindklanten” (art. 2, 
64°) en die dus geen netgebruikers zijn) te eisen. Indien de doelstelling van het ontworpen 
koninklijk besluit is om de netbeheerder toe te laten om artikel 234 eveneens op de 
aggregatoren toe te passen, zou dit best uitdrukkelijk worden voorzien; in voorkomend 
geval zullen de regels met betrekking tot de energieoverdracht worden toegepast. 

2.2.5. Artikel 5 

19. Artikel 5 voorziet dat de minister de andere lidstaten van de Europese Unie en de Europese 
Commissie onmiddellijk kennis geeft van de maatregelen die het bevat.  

20. Het ontworpen besluit is bijgevolg in overeenstemming met artikel 32 van de elektriciteitswet. 
Rekening houdend met de inhoud van het besluit zou er echter best eveneens een onmiddellijke 
kennisgeving worden gegeven aan de in artikel 1 bedoelde exploitanten van de centrales en aan de 
transmissienetbeheerder. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET       Andreas TIREZ Koen LOCQUET 
Directeur      Directeur Wnd. voorzitter van het directiecomité 
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BIJLAGE 1 

Ontwerp van koninklijk besluit houdende beschermingsmaatregelen in geval 

van crisis op ‘s lands elektriciteitsbevoorrading. 

 


