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1. INLEIDING 

Op 13 november 2018 heeft de minister van Energie aan de Commissie voor de Regulering van de 
Elektriciteit en het Gas (CREG) per brief, die de CREG op 14 november 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 liep van 19 november 2018 tot 20 november 2018. 

2. WETTELIJKE BASIS 

1. Artikel 32 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 
(hierna: “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. ” 

3. ALGEMEEN 

2. Uit artikel 32 van de elektriciteitswet blijkt dat als er zich op de elektriciteitsmarkt een plotse 
crisis voordoet waardoor, bij een in ministerraad overlegd besluit, beschermingsmaatregelen moeten 
genomen worden die tijdelijke afwijkingen van de elektriciteitswet kunnen bevatten, het volgens de 
CREG vereist is dat het koninklijk besluit een precieze motivering bevat van enerzijds het bestaan van 
een dergelijke crisis en het plotselinge karakter ervan (met in het voorwoord onder andere de 
chronologie van de gebeurtenissen) en anderzijds van de redenen waarom de in het besluit 
aangenomen maatregelen noodzakelijk zijn om deze crisis het hoofd te bieden.  

De CREG stelt echter vast dat deze motivering momenteel niet vermeld wordt in het voorwoord van 
het ontworpen koninklijk besluit. 

3. Wat de noodzaak van het ontworpen koninklijk besluit betreft, vermeldt het voorwoord enkel 
verschillende voorafgaande verklaringen die de exploitanten van de bedoelde installaties hebben 
gemeld met het oog op de (tijdelijke) toename van het netto ontwikkelbaar vermogen van de 
genoemde installaties op basis van artikel 2, § 1 van het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 
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betreffende de toekenning van individuele vergunningen voor de plaatsing van installaties voor de 
productie van elektriciteit (hierna het “koninklijk besluit van 11 oktober 2000”). 

4. Volgens de CREG is het echter niet zeker dat het aanleggen van bijkomende installaties voor de 
productie van elektriciteit, zoals noodstroomgroepen, op de site van bestaande installaties voor de 
productie van elektriciteit kan beschouwd worden als een “toename van het netto ontwikkelbaar 
vermogen” in de zin van artikel 2, § 1 van het koninklijk besluit van 11 oktober 2000. Het zou eerder 
gaan om de plaatsing van nieuwe installaties aangezien deze bijkomende installaties de bestaande 
installaties geenszins wijzigen. 

Voor de plaatsing van nieuwe installaties voor de productie van elektriciteit is een individuele 
vergunning niet nodig krachtens artikel 2, §2 van het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 aangezien 
deze nieuwe installaties een netto ontwikkelbaar vermogen van minder dan 25 elektrische MW 
hebben en is er slechts een voorafgaande verklaring noodzakelijk. 

In dit opzicht lijkt het ontworpen koninklijk besluit geen enkel nut te hebben. 

5. Als we de plaatsing van deze bijkomende productie-installaties - quod non - analyseren als 
toenames van het netto ontwikkelbaar vermogen van de bestaande installaties, blijkt uit artikel 2, § 1 
van het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 dat een lagere of gelijke toename, hetzij van 10 % van 
het netto ontwikkelbaar vermogen van de installatie, hetzij van 25 elektrische MW van het netto 
ontwikkelbaar vermogen van de installatie, geen individuele vergunning vereist, maar enkel een 
voorafgaande verklaring aan de CREG en de minister wanneer het gaat om installaties die niet door 
het vergunningsmechanisme zijn gedekt1. 

Er dient vermeld te worden dat de verklaringen uit het voorwoord van het ontworpen koninklijk besluit 
over de installaties uitgebaat door Electrabel nv nog niet aan de CREG zijn gemeld. 

Volgens de informatie waarover de CREG beschikt, zijn de bedoelde installaties niet gedekt door het 
voorafgaande vergunningsmechanisme omdat het “bestaande installaties” zijn in de zin van 
het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 of installaties met een netto ontwikkelbaar vermogen van 
25 elektrische MW of minder zijn. 

Het gaat om de volgende toenames van netto ontwikkelbaar vermogen: 

- voor de site van Amercoeur (451 MW): 8,8 MWe; 

- voor de site van Saint-Ghislain (350 MW): 8,8 MWe; 

- voor de site van Vilvoorde (265 MW): 15 MWe; 

- voor de site van Vielsalm (2,5 MW): 15 MWe; 

- voor de site van Ringvaart (365 MW): 8 MWe. 

Met uitzondering van de site van Vielsalm zijn de vermogenstoenames lager dan 25 elektrische MW 
en 10 % van het netto ontwikkelbaar vermogen van de bestaande installaties zodat het ontworpen 
koninklijk besluit enkel nut lijkt te hebben voor de toename van het netto ontwikkelbaar vermogen 
van de site van Vielsalm. 

 

                                                           

1 De installaties die niet door het vergunningsmechanisme gedekt zijn, zijn hetzij de “bestaande installaties” in de zin van het 

koninklijk besluit van 11 oktober 2000, d.w.z. “elke installatie waarvoor de wettelijk vereiste bouw- en milieuvergunningen 
reeds werden verleend en voor de bouw waarvan reeds contracten met één of meerdere aannemers van werken werden 
ondertekend vóór de inwerkingtreding van [het koninklijk besluit van 11 oktober 2000]” hetzij de installaties met een netto 
ontwikkelbaar vermogen van minder dan 25 elektrische MW (art. 2). 
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6. Het is waar dat de buitenwerkingstelling van deze bijkomende capaciteiten moet gebeuren in 
overeenstemming met de bepalingen van artikel 4bis van de elektriciteitswet waarvan paragraaf 1 luidt 
als volgt: 

“Teneinde de elektriciteitsbevoorradingszekerheid te verzekeren alsook de veiligheid van het 
net, moet de definitieve of tijdelijke buitenwerkingstelling van een installatie voor 
elektriciteitsproductie, of de definitieve of tijdelijke structurele vermindering met 5 MW of 
meer van de geïnstalleerde capaciteit worden gemeld aan de minister, aan de Algemene 
Directie Energie, aan de commissie en aan de netbeheerder uiterlijk op 31 juli van het jaar 
vóór de ingangsdatum van de buitenwerkingstelling of van de structurele vermindering van 
de geïnstalleerde capaciteit. 

Een tijdelijke buitenwerkingstelling of de tijdelijke structurele vermindering met 5 MW of 
meer van de geïnstalleerde capaciteit kan slechts na 31 maart van het jaar volgend op de 
mededeling bedoeld in het eerste lid, plaatsvinden. 

Een definitieve buitenwerkingstelling of definitieve structurele vermindering met 5 MW of 
meer van de geïnstalleerde capaciteit kan slechts na 31 oktober van het jaar volgend op de 
mededeling bedoeld in het eerste lid, plaatsvinden. De definitieve buitenwerkingstelling 
heeft van rechtswege tot gevolg dat de betrokken installatie voor de productie van 
elektriciteit buiten de markt geplaatst wordt hetgeen de onmogelijkheid met zich meebrengt 
om elektriciteit te produceren, vanaf die datum onverminderd de levering van strategische 
reserve, overeenkomstig hoofdstuk IIbis en onverminderd de levering, in voorkomend geval, 
van de black-start-dienst, in laatste instantie. 

De termijnen van buitenwerkingstelling en structurele vermindering bedoeld in het tweede 
en derde lid zijn niet van toepassing als de buitenwerkingstelling of structurele vermindering 
wordt opgelegd om veiligheidsredenen, om te voldoen aan milieunormen, of om de 
contractuele verbintenissen inzake warmtekrachtkoppeling ten aanzien van derden te 
eerbiedigen, voor dewelke de termijnen desgevallend korter kunnen zijn. 

Een mededeling van buitenwerkingstelling of van structurele vermindering met 5 MW of 
meer van de geïnstalleerde capaciteit is vereist voor elke installatie voor 
elektriciteitsproductie met een geïnstalleerde capaciteit groter dan of gelijk aan 5 MW, 
ongeacht of die een voorafgaande individuele vergunning overeenkomstig artikel 4 al dan 
niet heeft gekregen. ” 

Met andere woorden, als we ervan uitgaan dat de exploitanten van de bedoelde installaties de 
bijkomende capaciteiten op korte tijd zouden willen weghalen, - wat het voorwoord van het 
ontworpen koninklijk besluit niet preciseert - dan zou het risico bestaan dat de toepassing van artikel 
4bis van de elektriciteitswet een dergelijke buitenwerkingstelling verhindert, aangezien: 

- deze bijkomende capaciteiten een vermogen van meer dan 5 MW hebben;  

- een tijdelijke buitenwerkingstelling enkel na 31 maart van het jaar volgend op de melding van 
de stillegging - hetzij op 31 maart 2020 - zou kunnen gebeuren aangezien de exploitanten de 
stillegging ten laatste op 31 juli van het voorafgaande jaar moeten melden; 

- een definitieve buitenwerkingstelling pas na 31 oktober 2020 zou kunnen gebeuren. 

Het ontworpen koninklijk besluit zou dan nodig zijn om een buitenwerkingstelling van de bijkomende 
aangelegde capaciteiten op korte termijn mogelijk te maken (d.w.z. op 31 maart 2019), in afwijking 
van artikel 4bis van de elektriciteitswet. 
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7. De CREG merkt echter op dat er, in het licht van de plotse crisis op de energiemarkt moet 
bekeken worden of een koninklijk besluit bedoeld door artikel 32 van de elektriciteitswet, zoals 
hiervoor aangegeven, noodzakelijk is. Met andere woorden, een dergelijk koninklijk besluit moet 
maatregelen bevatten om het hoofd te bieden aan een dergelijke crisis. 

Blijkbaar hebben de exploitanten van de bedoelde installaties, in overeenstemming met het koninklijk 
besluit van 11 oktober 2000, de bevoegde instanties al de voorafgaande verklaringen zoals voorzien 
door artikel 2, § 1 van het genoemde koninklijk besluit met het oog op de toename van het netto 
ontwikkelbaar vermogen van deze installaties gegeven.  

Deze toenames van het netto ontwikkelbaar vermogen van de installaties zijn noodzakelijk om het 
hoofd te bieden aan de energiecrisis waar België mee te maken heeft; toelaten dat de bijkomende 
capaciteiten snel buiten werking worden gesteld wordt daarentegen geenszins opgelegd door deze 
crisissituatie waardoor de maatregelen van het ontworpen koninklijk besluit, als ze enkel tot doel 
hebben een buitenwerkingstelling van deze bijkomende installaties op korte termijn mogelijk te 
maken, niet noodzakelijk zijn in de zin van artikel 32 van de elektriciteitswet. 

Men zou zeker kunnen denken dat de bedoelde exploitanten de plaatsing van deze bijkomende 
installaties hebben onderworpen aan de mogelijkheid om ze op korte termijn te kunnen weghalen, 
meer bepaald op 31 maart 2019. Dat zou echter enkel het geval zijn voor de bijkomende installaties 
die nu nog niet in dienst zijn gesteld, omdat er hiervoor gewacht wordt tot een koninklijk besluit 
genomen op grond van artikel 32 van de elektriciteitswet hen een afwijking op de bepalingen van 
artikel 4bis toekent. 

Het ontworpen koninklijk besluit is dus in elk geval niet noodzakelijk voor de bijkomende installaties 
die al in dienst zijn gesteld.  

8. Als de plaatsing van de bijkomende installaties geanalyseerd wordt als toenames van vermogen 
- wat het ontworpen koninklijk besluit lijkt te doen - merkt de CREG op dat artikel 4bis van de 
elektriciteitswet enkel de “structurele verminderingen van de geïnstalleerde capaciteit” omkadert. Dit 
begrip wordt in artikel 2, 48° van de elektriciteitswet gedefinieerd als “elke vermindering ten gevolge 
van de wijziging van de installatie beslist door de operator, behoudens wijzigingen aan de 
uitbatingsmodus met een duur van minder dan twaalf maanden”. 

Deze definitie werd tijdens de voorbereidende werkzaamheden van de wet van 30 juli 2018 die haar 
in de elektriciteitswet heeft ingevoegd als volgt gemotiveerd: 

“[...]  de definitie van “structurele vermindering van de geïnstalleerde capaciteit” die ertoe 
strekt om alle verminderingen van capaciteit van een installatie voor elektriciteitsproductie 
te omvatten behoudens deze aan de uitbatingsmodus met een duur van minder dan twaalf 
maanden. Het is immers belangrijk om geen verstoring van de goede marktwerking te 
veroorzaken en om in het licht van de ondernemingsvrijheid een flexibiliteitsmarge voor de 
producenten te vrijwaren wat betreft de keuze voor de éne of de andere modus operandi 
van bepaalde productie-eenheden (bijvoorbeeld, de mogelijkheid om van de CCGT-modus 
naar een open-cyclus modus te gaan). ” (Parl.St. Kamer, zitting 2017-2018, nr. 54 3208/1, 
p.15). 

Volgens de CREG stemt het tijdelijk aanleggen van bijkomende installaties op de sites van de installaties 
bedoeld door het ontworpen koninklijk besluit overeen met een “wijziging van de uitbatingsmodus 
met een duur van minder dan twaalf maanden”; in die zin zal de buitenwerkingstelling van deze 
bijkomende capaciteiten niet kunnen beschouwd worden als een structurele vermindering van deze 
installaties. 
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Volgens de CREG verhindert artikel 4bis van de elektriciteitswet geenszins de buitenwerkingstelling 
van bijkomende installaties binnen een termijn die korter is dan de termijnen die erin zijn voorzien, 
althans zolang de grens van twaalf exploitatiemaanden wordt gerespecteerd. 

Ter conclusie vindt de CREG dat het ontworpen koninklijk besluit niet noodzakelijk is. 

 

9. Het voorwoord van het ontworpen koninklijk besluit zou in elk geval minstens het volgende 
moeten aangeven: 

- of de plaatsing van bijkomende installaties gezien moet worden als de plaatsing van nieuwe 
installaties voor de productie van elektriciteit of toenames van het netto ontwikkelbaar 
vermogen van bestaande installaties; 

- waarom de plaatsing (en de buitenwerkingstelling op 31 maart 2019) van deze bijkomende 
installaties het voorwerp moet uitmaken van een koninklijk besluit genomen op basis van 
artikel 32 van de elektriciteitswet. 

4. DISPOSITIEF 

4.1.1. Artikel 5 

10. Artikel 5 van het ontworpen koninklijk besluit machtigt de netbeheerder om af te wijken van de 
bepalingen van het technisch reglement om de tijdelijke toename van het netto ontwikkelbaar 
vermogen van de in artikel 1 tot 4 bedoelde installaties toe te laten; in het bijzonder wat de 
indienststelling van deze installaties betreft. 

11. Aangezien de door het ontworpen koninklijk besluit bedoelde bijkomende capaciteiten, zoals 
hiervoor aangegeven, al in dienst lijken te zijn, zouden deze indienststellingen logischerwijze moeten 
gebeurd zijn in overeenstemming met de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 2002 
houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de 
toegang ertoe.  

De CREG betwijfelt dan ook of artikel 5 in het ontwerp moet worden behouden. 

4.1.2. Artikel 6 

12. Artikel 6 van het besluit voorziet dat de maatregelen uit het besluit moeten meegedeeld worden 
“aan de andere lidstaten van de Europese Unie, aan de Europese Commissie, aan de in artikelen 1, 2, 3 
en 4 bedoelde exploitanten en aan de netbeheerder”. 

Over deze bepaling kunnen twee opmerkingen worden gemaakt. 

Enerzijds, rekening houdend met het feit dat een van de voorafgaande verklaringen zoals bedoeld in 
het voorontwerp van het ontworpen besluit afkomstig was van de eigenaar van de installatie en niet 
van de exploitant ervan, zou het misschien opportuun zijn om te voorzien dat de maatregelen uit het 
ontworpen besluit eveneens moeten gemeld worden aan de eigenaars van de bedoelde installaties. 
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Anderzijds, rekening houdend met het feit dat artikel 7 van het ontworpen besluit de beoogde 
installaties vrijstelt van de toepassing van artikel 4bis van de elektriciteitswet en dat deze laatste 
bepaling voorziet dat de buitenwerkingstelling van installaties of de vermindering van de capaciteit in 
het bijzonder aan de CREG moet gemeld worden, zou er eveneens moeten voorzien worden dat de 
maatregelen uit het ontworpen koninklijk besluit aan de CREG gemeld moeten worden.  

 

 

 

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. 

 


