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INLEIDING 

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) geeft met onderhavig 
document advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 
oktober 2000 betreffende de toekenning van individuele vergunningen voor de bouw van installaties 
voor de productie van elektriciteit (hierna genoemd het "ontwerp van koninklijk besluit").  

De adviesaanvraag is gebeurd bij schrijven van de minister bevoegd voor Energie, gericht aan de CREG 
op 21 februari 2022,  waarin gevraagd wordt dat de CREG advies zou uitbrengen uiterlijk tegen 28 
februari 2022.  

Dit advies bestaat uit vier delen. In het eerste deel wordt het toepasselijk wettelijk kader geschetst; 
het tweede deel bevat een voorafgaande opmerking; in het derde deel wordt het voorstel van 
koninklijk besluit geanalyseerd; het vierde en laatste deel bevat de conclusie.  

Dit advies werd door het Directiecomité goedgekeurd op de vergadering van 24 februari 2022. 

1. WETTELIJK KADER 

1. Artikel 4 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 
(hierna genoemd de "elektriciteitswet") is recentelijk gewijzigd door de wet van 14 februari 2022, 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 februari 2022. Dit artikel luidt als volgt (de 
onderlijnde passages komen voort uit voornoemde wet van 14 februari): 

§ 1. Met uitzondering van de installaties voor de industriële elektriciteitsproductie door 
splijting van kernbrandstoffen die, overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van de wet van 31 
januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële 
elektriciteitsproductie, niet meer het voorwerp van vergunningen kunnen uitmaken, worden 
de bouw en de exploitatie van nieuwe installaties voor elektriciteitsproductie, alsook de 
energieopslagfaciliteiten, de herziening, de vernieuwing, de verzaking, de overdracht en elke 
andere wijziging van een individuele vergunning afgeleverd op basis van dit artikel 
onderworpen aan de voorafgaande toekenning van een individuele vergunning afgeleverd 
door de minister na advies van de commissie.  

De in het eerste lid bedoelde vergunningen gelden voor onbepaalde duur. In afwijking 
daarvan, kan de Koning, na advies van de commissie, de duur bepalen waarvoor de 
vergunningen of bepaalde categorieën vergunningen gelden. 

Na advies van de commissie kan de Koning, tegen de door Hem bepaalde voorwaarden: 

1° het toepassingsgebied van het eerste lid uitbreiden tot verbouwingen of andere 
aanpassingen van bestaande installaties; 

2° de bouw van installaties met een laag vermogen, tijdelijke installaties, en 
noodstroomgroepen die in eilandbedrijf kunnen wezrken, vrijstellen van vergunning en 
onderwerpen aan een procedure van voorafgaande melding aan de Algemene Directie 
Energie en de commissie. 

§ 2. Na advies van de commissie bepaalt de Koning de criteria voor de toekenning van de 
vergunningen bedoeld in § 1, eerste lid. Deze criteria kunnen inzonderheid betrekking 
hebben op: 
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1° de veiligheid en de bedrijfszekerheid van de elektriciteitsnetten, de installaties en de 
bijbehorende uitrusting; 

2° de energie-efficiëntie van de voorgestelde installatie, rekening houdend met de 
internationale verbintenissen van België inzonderheid inzake bescherming van het 
leefmilieu; 

3° de aard van de primaire energiebronnen, de bijdrage van de installatie bedoeld in 
paragraaf 1 aan de verwezenlijking van de algemene doelstelling van de Europese Unie die 
bepaald is bij Richtlijn 2009/28/EG, evenals de bijdrage van de installatie bedoeld in 
paragraaf 1 aan de vermindering van de emissies; 

4° de professionele betrouwbaarheid en ervaring van de aanvrager, zijn technische, 
economische en financiële capaciteit en de kwaliteit van zijn organisatie; 

5° openbare dienstverplichtingen, onder andere inzake regelmaat en kwaliteit van 
elektriciteitsleveringen;  

6° de bescherming van de volksgezondheid en de openbare veiligheid; 

7° het vermogen van de installatie om deel te nemen aan de automatische ondersteunende 
diensten voor de primaire regeling van de frequentie en de secundaire automatische 
regeling van het evenwicht van de Belgische regelzone; 

8° uitsluitend wat betreft vergunningen voor productie-installaties: alternatieven voor de 
bouw van nieuwe productiecapaciteiten, zoals oplossingen voor actieve deelname aan 
vraagresponsoplossingen en energieopslag. 

§ 3. Na advies van de commissie bepaalt de Koning: 

1° de procedure voor de toekenning van de in § 1, lid 1, bedoelde vergunningen, meer 
bepaald de vorm van de aanvraag, het onderzoek van het dossier, de termijnen waarbinnen 
de minister moet beslissen en zijn beslissing aan de aanvrager en de commissie moet 
meedelen, en de vergoeding die aan de Algemene Directie Energie moet worden betaald 
voor het onderzoek van het dossier; 

2° de gevallen waarin de minister de vergunning kan herzien of intrekken en de toepasselijke 
procedures; 

3° wat er met de vergunning gebeurt in geval van overdracht van de installatie of in geval 
van controlewijziging, fusie of splitsing van de houder van de vergunning en, in voorkomend 
geval, de te vervullen voorwaarden en de te volgen procedures voor het behoud of de 
hernieuwing van de vergunning in deze gevallen; 

4° de procedures die moeten worden gevolgd in geval van overdracht van productie-
installaties die voor de inwerkingtreding van deze wet zijn gebouwd en in gebruik gesteld of 
in geval van controlewijziging, fusie of splitsing van de eigenaars van productie-installaties 
die voor de inwerkingtreding van deze wet zijn gebouwd en in gebruik gesteld. 

[…] 

§ 6. Energieopslagfaciliteiten worden als bestaande installaties geacht vergund te zijn, 
overeenkomstig dit artikel, indien: 

1° die geselecteerd werden in de veiling van 2021 en wiens exploitanten binnen de daartoe 
in de werkingsregels voorziene termijn een capaciteitscontract hebben afgesloten 
overeenkomstig artikel 7undecies, § 11, of; 

2° de officiële afsluiting van de belangrijkste contracten inzake de investeringskosten, de 
financieringskosten, de uitbatingskosten en de opbrengsten uit de verkoop van elektriciteit, 
die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het project, voor een nieuwe 
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energieopslagfaciliteit, heeft plaats gevonden voorafgaand aan de inwerkingtreding van 
deze bepaling." 

2. Voor de wijziging van artikel 4 van de elektriciteitswet door de wet van 14 februari 2022 gold 
het systeem van individuele vergunning enkel voor de bouw van nieuwe productie-installaties en de 
wijziging van bestaande productie-installaties. Voortaan voorziet deze bepaling dat dit systeem ook 
van toepassing is op energieopslagfaciliteiten, zoals gedefinieerd in artikel 2, 102° van de 
elektriciteitswet. 

3. In deze omstandigheden is het noodzakelijk gebleken het koninklijk besluit te wijzigen houdende 
uitvoering van voormeld artikel 4, te weten het koninklijk besluit van 11 oktober 2000  betreffende de 
toekenning van individuele vergunningen voor de bouw van installaties voor de productie van 
elektriciteit. 

2. VOORAFGAANDE OPMERKING 

4. Artikel 23, § 2, lid 5 van de elektriciteitswet bepaalt: “Het directiecomité overhandigt zijn 
adviezen en voorstellen aan de minister binnen veertig kalenderdagen na ontvangst van het verzoek, 
behalve wanneer de minister een langere termijn bepaalt. De minister kan een kortere termijn bepalen 
voor adviezen aangevraagd in het kader van de artikelen 19 en 32". Deze vraag voor advies heeft geen 
betrekking op de aangelegenheden bedoeld in de artikelen 19 en 32 van de elektriciteitswet en 
bijgevolg bedraagt de wettelijke termijn binnen dewelke het advies moet gegeven worden veertig 
dagen. 

5. De CREG heeft kennis genomen van de elementen vermeld in de aanhef van het ontwerp van 
koninklijk besluit met verantwoording van de hoogdringendheid van de vraag voor advies aan de Raad 
van State; deze elementen gelden ook wat betreft dit advies. Rekening houdend met deze 
hoogdringendheid beperkt de CREG haar onderzoek van het ontwerp van koninklijk besluit tot 
volgende punten. 

3. ONDERZOEK 

3.1. DEFINITIES 

6. Het ontwerp van koninklijk besluit vermeldt dat de definities opgenomen in artikel 2 van de 
elektriciteitswet van toepassing zijn op het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 waardoor het logisch 
lijkt om de definitie te schrappen van de term "commissie", begrip dat reeds gedefinieerd wordt door 
de elektriciteitswet (art. 2, 26°). In diezelfde logica dient ook de definitie van het begrip "minister" 
geschrapt te worden omdat dit begrip ook gedefinieerd wordt in de elektriciteitswet (art. 2, 25°). 

7. Bovendien stelt de CREG vast dat het ontwerp van koninklijk besluit de definitie niet wijzigt van 
de begrippen "bestaande installatie" in artikel 1, 5° van het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 
("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 dit besluit"). Het ontbreken van zulke wijziging lijkt moeilijk 
in overeenstemming te brengen met het nieuwe artikel 4, § 6 van de elektriciteitswet dat als bestaand 
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beschouwt de energieopslagfaciliteiten die geselecteerd zijn in het kader van CRM-veiling in 2021 en 
waarvoor een capaciteitscontract werd ondertekend, of die hun financial close afgesloten hebben vóór 
de inwerkingtreding van de wet van 14 februari 2022. 

Met andere woorden, zo kunnen bijvoorbeeld beschouwd worden als bestaande installaties in de zin 
van de elektriciteitswet, de opslagfaciliteiten die geselecteerd werden naar aanleiding van de CRM-
veiling 2021 en die nog niet de nodige vergunningen en toelatingen hebben verkregen, terwijl diezelfde 
installaties niet als bestaand beschouwd kunnen worden in de zin van het koninklijk besluit. De CREG 
stelt vast dat het begrip bestaande installatie gedefinieerd wordt in het koninklijk besluit van 11 
oktober 2000 verwijzend naar de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit - namelijk 11 november 
2000 - en dat daardoor deze verwijzing niet mag toegepast worden om te bepalen welke de bestaande 
energieopslagfaciliteiten zijn. 

De CREG is derhalve van mening dat de definitie van bestaande installatie zoals opgenomen in het 
koninklijk besluit van 11 oktober 2000 enkel van toepassing is op de installaties voor de productie van 
elektriciteit aangezien de bestaande energieopslagfaciliteiten voldoende gedefinieerd zijn in artikel 4, 
§ 6 van de elektriciteitswet. 

 

3.2. NOODZAAK VOOR DE BESTAANDE INSTALLATIES OM EEN 
VERGUNNING TE VERKRIJGEN 

8. Artikel 2, § 1, lid 1 van het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 bepaalt, overeenkomstig met 
artikel 4, § 1 van de elektriciteitswet, dat  "de voorafgaande toekenning van een individuele vergunning 
bedoeld bij artikel 4, § 1 van de elektriciteitswet, is vereist voor verbouwingen of andere aanpassingen 
van bestaande installaties waarvoor geen door de wet bedoelde individuele vergunning bestaat, indien 
deze aanpassingen of verbouwingen aanleiding geven tot een elektriciteitstoename met meer dan tien 
procent van het netto ontwikkelbaar vermogen van de installatie of met meer dan 25 elektrische 
megawatt van het netto ontwikkelbaar vermogen van de installatie."   

Het systeem dat van toepassing was vóór de wijziging van de elektriciteitswet door de wet van 14 
februari 2022 bestond erin dat een voorafgaandelijke vergunning verkregen moest worden hetzij voor 
de bouw van nieuwe productie-installaties voor elektriciteit, hetzij voor de wijziging van bestaande 
installaties. Met andere woorden, de bestaande installaties voor de productie van elektriciteit zijn als 
dusdanig niet onderworpen aan de vergunningsverplichting en er bestaat voor deze installaties geen 
vermoeden van vergunning. 

9. Dit is anders voor de energieopslagfaciliteiten. Wanneer deze faciliteiten voldoen aan de 
voorwaarden om als bestaand beschouwd te worden, worden zij (onweerlegbaar1) geacht over een 
vergunning te beschikken. Voor deze bestaande faciliteiten is een (overgangs-)mechanisme ingevoerd 
door artikel 6 van de wet van 14 februari 2022. 

10. Wat de bestaande installaties betreft, luidt artikel 4, § 1, lid 3 van de elektriciteitswet als volgt: 
"Na advies van de commissie kan de Koning, tegen de door Hem bepaalde voorwaarden: 1° het 
toepassingsgebied van het eerste lid uitbreiden tot verbouwingen of andere aanpassingen van 
bestaande installaties".  

11. In het licht van het voorgaande volgt uit artikel 2, § 1 van het koninklijk besluit van 11 oktober 
2000 (ongewijzigd) dat de Koning het toepassingsgebied van artikel 4, § 1, lid 1 van de elektriciteitswet 
enkel wil uitbreiden tot wijzigingen aan bestaande installaties voor elektriciteitsproductie en niet tot 

 

1 Parl. doc., Kamer, zitting 2021-2022, nr. 55 – 2364/1, p. 8. 
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bestaande energieopslagfaciliteiten. Het feit dat artikel 7 van het koninklijk besluit van 11 oktober 
2000 ongewijzigd blijft, lijkt deze intentie te bevestigen. 

Maar wanneer dit inderdaad de intentie is van de steller van het ontwerp van koninklijk besluit, stelt 
de vraag zich of een dergelijk mechanisme niet beschouwd moet worden als een discriminatie tussen 
de houders van bestaande installaties, naargelang het gaat om installaties voor elektriciteitsproductie 
of om energieopslagfaciliteiten. Volgens de CREG zijn er in dit stadium geen redenen die een dergelijk 
verschil in behandeling zouden kunnen verantwoorden. 

Maar, anderzijds, wanneer dit niet de intentie is van de steller van het ontwerp, dient dit herwerkt te 
worden om aan te geven onder welke voorwaarden voor wijzigingen van bestaande 
energieopslagfaciliteiten een voorafgaande vergunning vereist is. 

3.3. VRIJSTELLING VAN DE VERGUNNINGSVERPLICHTING 

12. Artikel 4, § 1, lid 3, 2° van de elektriciteitswet bepaalt dat de Koning, na advies van de CREG, "de 
bouw van installaties met een laag vermogen, tijdelijke installaties, en noodstroomgroepen die in 
eilandbedrijf kunnen werken, [kan] vrijstellen van vergunning en onderwerpen aan een procedure van 
voorafgaande melding aan de Algemene Directie Energie en de commissie". 

13. Deze machtiging wordt ingevoerd door artikel 4 van het ontwerp van koninklijk besluit met 
vrijstelling van individuele vergunning enerzijds voor de installaties voor elektriciteitsproductie met 
een netto ontwikkelbaar vermogen lager dan of gelijk aan 25 elektrische megawatt en anderzijds voor 
energieopslagfaciliteiten met een netto ontwikkelbaar vermogen lager dan of gelijk aan 75 elektrische 
megawatt. Deze ontworpen bepaling is bedoeld om artikel 2, § 2, lid 1 van het koninklijk besluit van 
11 oktober 2000 te vervangen dat enkel de installaties voor elektriciteitsproductie met een netto 
ontwikkelbaar vermogen lager dan of gelijk aan 25 elektrische megawatt beoogt.  

14. Enerzijds vraagt de CREG zich af of het ontwerp van koninklijk besluit hierdoor de wettelijke 
machtiging die is toegekend door artikel 4, § 1, lid 2 van de elektriciteitswet niet ontekent. Deze 
bepaling laat een dergelijke uitzondering inderdaad toe voor, onder andere, de installaties met "een 
laag vermogen". De vraag kon reeds gesteld worden voor de drempel van 25 megawatt, van toepassing 
op installaties voor elektriciteitsproductie – hierover stelde de CREG in haar advies van 23 maart 2000 
over het ontwerp van koninklijk besluit, later het koninklijk besluit van 11 oktober 2000, dat deze 
drempel een aanvaardbare consensus vormt. Daarentegen kan men zich moeilijk voorstellen dat een 
energieopslagfaciliteit met een netto ontwikkelbaar vermogen van 75 megawatt nog een installatie 
met een laag vermogen is in de zin van de elektriciteitswet. 

15. Anderzijds is er volgens de CREG in dit stadium geen objectieve reden om een onderscheid te 
maken tussen de drempel die van toepassing is op installaties voor elektriciteitsproductie en deze die 
van toepassing is op energieopslagfaciliteiten. Zonder motivatie hiervoor, dient dit onderscheid 
beschouwd te worden als een discriminatie die in strijd is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

3.4. ROL VAN DE CREG 

16. Ingevolge een wijziging van artikel 4 van de elektriciteitswet door een wet van 6 juni 2009 is de 
rol van de CREG in het kader van het onderzoek van de vergunningsaanvragen gevoelig beperkt, 
gaande van een voorstelbevoegdheid tot een adviesbevoegdheid. Het koninklijk besluit van 11 oktober 
2000 is op dit punt nog niet gewijzigd maar in de praktijk is die rol overgenomen door de Algemene 
Directie Energie van de FOD Economie. 
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17. Het ontwerp van koninklijk besluit gaat de rol van de Algemene Directie Energie wat dit betreft 
officialiseren maar dit lijkt niet op een perfect coherente wijze te gebeuren. 

De CREG stelt enerzijds vast dat het ontwerp van koninklijk besluit de voorstelbevoegdheid van de 
CREG in het kader van de procedures van verval en verzaking van de individuele vergunning intact laat 
(art. 8 van het koninklijk besluit van 11 oktober 2000). 

Anderzijds, gezien de Algemene Directie Energie, overeenkomstig het ontwerp van koninklijk besluit, 
voortaan bevoegd is om een voorstel van besluit te formuleren met betrekking tot 
vergunningsaanvragen, is het zij, en niet de CREG, die door de minister op de hoogte gebracht moet 
worden van een weigering tot toekenning van een vergunning (art. 6, § 1, lid 3 van het koninklijk besluit 
van 11 oktober 2000). 

18. Volgens de CREG dienen voormelde bepalingen door het ontwerp van koninklijk besluit 
aangepast te worden. 

3.5. TOEKENNINGSPROCEDURE 

19. Zoals hierboven vermeld, blijkt uit het ontwerp van koninklijk besluit dat het voortaan de 
Algemene Directie Energie is die aan de minister een voorstel van besluit moet overmaken met 
betrekking tot de aanvragen voor een individuele vergunning, "na raadpleging van de netbeheerder, 
in het voorkomend geval van de aardgasvervoersnetbeheerder  alsook de op basis van hun 
bevoegdheden betrokken federale en gewestelijke overheden, en na het advies van de commissie te 
hebben verzocht overeenkomstig de wet"; de beslissing tot toekenning van de individuele vergunning 
moet aan de aanvrager worden overgemaakt binnen een termijn van zestig werkdagen "te rekenen 
vanaf de ontvangst van de adviezen bedoeld in paragraaf 1 of het verstrijken van de termijn 
waarbinnen die adviezen werden gevraagd". 

Deze bepalingen roepen volgende opmerkingen op: 

20. Eerst en vooral en in tegenstelling met wat het ontwerp van koninklijk besluit laat uitschijnen, 
wordt er één enkel advies gevraagd - aan de CREG - in het kader van de aanvraag van de individuele 
vergunning; de overige betrokken organen (netbeheerder; betrokken federale en gewestelijke 
overheden) brengen geen advies uit maar worden enkel geraadpleegd door de Algemene Directie 
Energie over de vergunningsaanvraag. De termijn van kennisgeving van de beslissing dient derhalve 
als startpunt te hebben de ontvangst "van het advies" (van de CREG) en niet "van de adviezen bedoeld 
in paragraaf 1", tenzij de steller van het ontwerp van mening is dat de betrokken organen ook een 
advies moeten uitbrengen, in welk geval daarvan uitdrukkelijke melding moet gebeuren in paragraaf 
1 van artikel 6 van het koninklijk besluit van 11 oktober 2000. 

21. Vervolgens, in de veronderstelling dat meerdere adviezen vereist zijn in het kader van het 
onderzoek van de aanvragen van individuele vergunning, dient het startpunt van de termijn niet de 
ontvangst van de vereiste adviezen te zijn, maar wel de ontvangst van het laatste advies om de zeer 
waarschijnlijke hypothese te dekken dat de adviezen niet allemaal op dezelfde dag ontvangen worden. 

22. Wanneer het(de) vereiste advies(adviezen) niet wordt (worden) overgemaakt, dient de 
Algemene Directie Energie haar voorstel van besluit over te maken binnen zestig werkdagen te 
rekenen vanaf "het verstrijken van de termijn waarbinnen die adviezen  werden verzocht". Deze 
formulering doet veronderstellen dat de Algemene Directie Energie de termijn bepaalt binnen dewelke 
de raadgevende organen advies moeten geven. Wanneer het de bedoeling is van de steller van het 
ontwerp om een advies van deze organen te voorzien en niet enkel een raadpleging, is het volgens de 
CREG beter om de termijn voor overmaking van de adviezen uitdrukkelijk in het ontwerp van koninklijk 
besluit op te nemen. 
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Wat betreft het advies van de CREG, herinnert zij de bepalingen van artikel 23, § 2, lid 5 van de 
elektriciteitswet op grond waarvan de adviezen van de CREG overhandigd worden binnen veertig 
kalenderdagen na ontvangst van het verzoek; het koninklijk besluit mag niet afwijken van deze 
wettelijke bepaling. 

23. Ten slotte is het niet juist om, zoals dit gebeurt in artikel 6, § 1 van het koninklijk besluit van 11 
oktober 2000 zoals gewijzigd door het ontwerp van koninklijk besluit, te voorzien dat de Algemene 
Directie Energie haar voorstel overmaakt "na het advies van de commissie te hebben verzocht 
overeenkomstig de wet ", want dit zou haar toelaten haar advies te formuleren vanaf het verzoek voor 
advies overgemaakt aan de CREG en zelfs voor het verstrijken van de termijn binnen dewelke het 
advies moet overgemaakt worden. Het zou beter zijn te vermelden dat het voorstel kan overgemaakt 
worden "na het advies van de commissie, gevraagd overeenkomstig de wet". 

4. CONCLUSIE 

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, in het 
bijzonder artikel 4, §§ 1, 2 en 3; 

Gezien de bevindingen in de nrs. 6 tot 23; 

Maakt de CREG een voorbehoud in haar advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 betreffende de toekenning van individuele 
vergunningen voor de bouw van installaties voor de productie van elektriciteit. 

 

 

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 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 

oktober 2000 betreffende de toekenning van individuele vergunningen voor de 

bouw van installaties voor de productie van elektriciteit 

 


