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INLEIDING 

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) formuleert in dit document 
een advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit "betreffende de toekenning van de 
individuele vergunningen voor de bouw en exploitatie van nieuwe energieopslagfaciliteiten waarvoor 
een prekwalificatiedossier wordt ingediend in het jaar 2022 overeenkomstig artikel 7undecies, § 8, van 
de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna het "ontwerp 
van koninklijk besluit").  

De adviesaanvraag is gebeurd bij schrijven van de minister van Energie, dat op 10 maart 2022 door de 
CREG in ontvangst werd genomen en waarin gevraagd wordt dat de CREG advies zou uitbrengen tegen 
uiterlijk 16 maart 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 in het kader van een schriftelijke procedure die 
opgestart en afgesloten werd op 15 maart 2022. 

1. WETTELIJK KADER 

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

§ 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 werken, vrijstellen van vergunning en 
onderwerpen aan een procedure van voorafgaande melding aan de Algemene Directie 
Energie en de commissie. 
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§ 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: 

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; 
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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 
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. De wet van 14 februari 2022 wijzigt eveneens de elektriciteitswet om in het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) de regeling voor installaties voor elektriciteitsproductie en 
die voor energieopslagfaciliteiten deels op elkaar af te stemmen: enerzijds moeten opslagfaciliteiten 
voortaan net zoals productie-installaties deelnemen aan de prekwalificatieprocedure bedoeld in 
artikel 7undecies, § 8, van de elektriciteitswet; anderzijds vormt - net zoals in de productie - de 
toekenning van een individuele vergunning voor de bouw en exploitatie van nieuwe 
energieopslagfaciliteiten voortaan een prekwalificatievoorwaarde waaraan de capaciteitshouders 
uiterlijk 20 dagen voor de uiterste datum voor de indiening van de biedingen met het oog op de veiling 
moeten voldoen. 

4. De minister van Energie wil dat de nieuwe bepalingen van de elektriciteitswet geïmplementeerd 
worden met het oog op de CRM-veiling die plaats moet vinden in oktober 2022. Hiervoor is de snelle 
goedkeuring van een koninklijk uitvoeringsbesluit noodzakelijk. 

5. Aanvankelijk had de minister van Energie overwogen om met dit doel het koninklijk besluit van 
11 oktober 2000 voor de bouw van installaties voor de productie van elektriciteit (hierna "het koninklijk 
besluit van 11 oktober 2000") te wijzigen, zodat dit voortaan ook betrekking zou hebben op 
energieopslagfaciliteiten. De CREG heeft in dit kader op 24 februari 2022 een advies (A)2354 over dit 
ontwerp van koninklijk besluit1 uitgebracht, waarin ze bepaalde voorbehouden maakt met betrekking 
tot de overwogen wijzigingen. 

6. Vervolgens heeft de minister besloten haar oorspronkelijk ontwerp in te trekken en heeft ze een 
nieuw ontwerp van koninklijk besluit opgesteld, dat enkel betrekking had op de vergunningen voor de 
bouw en exploitatie van energieopslagfaciliteiten "waarvoor in 2022 een prekwalificatiedossier wordt 
ingediend". Het huidige advies betreft dit nieuwe ontwerp van koninklijk besluit. 

  

 

1 Advies betreffende 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 "advies 2354". 
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2. VOORAFGAANDE OPMERKING 

7. 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. 

8. 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. ONDERSCHEID TUSSEN ENERGIEOPSLAGFACILITEITEN EN 
INSTALLATIES VOOR ELEKTRICITEITSPRODUCTIE 

3.1.1. Vrijstelling van de vergunning  

9. Het ontwerp van koninklijk besluit waarvoor de CREG advies 2354 heeft uitgebracht, bevatte 
een drempelwaarde voor vrijstelling van de individuele vergunning voor energieopslagfaciliteiten 
(zogenaamd met "laag vermogen"), vastgelegd op 75 MW netto ontwikkelbaar vermogen, terwijl deze 
drempel 25 MW is voor installaties voor elektriciteitsproductie. In haar advies had de CREG vermeld 
niet te begrijpen "om welke objectieve reden er een onderscheid gemaakt zou moeten worden 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."2 

10. In het ontwerp van koninklijk besluit dat in dit advies onderzocht wordt, werd elke mogelijkheid 
tot vrijstelling van individuele vergunning daarentegen geschrapt voor nieuwe opslagfaciliteiten. Deze 
regeling moet vergeleken worden met die voor installaties voor elektriciteitsproductie, die 
eenvoudigweg onderworpen zijn aan een regeling met voorafgaande melding op grond van artikel 2, 
§ 2 van het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 als hun netto ontwikkelbaar vermogen lager is dan 
25 MW.  

11. Opnieuw kan de CREG enkel herhalen dat ze de redenen voor een dergelijk verschil in 
behandeling tussen energieopslagfaciliteiten en installaties voor elektriciteitsproductie niet begrijpt 
en dat dit verschil, tenzij er een afdoende motivering is, beschouwd zou kunnen worden als een 
schending van artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

2 Advies 2354, nr.15. 
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3.1.2. Verbouwing van de bestaande installaties 

12. Artikel 2 van het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt het volgende met betrekking tot 
bestaande energieopslagfaciliteiten: 

"De voorafgaande toekenning van een individuele vergunning bedoeld bij artikel 4, § 1, van 
de wet van 29 april 1999, is vereist voor verbouwingen of andere aanpassingen van 
bestaande energieopslagfaciliteiten bedoeld in artikel 4, § 6, van de wet van 29 april 1999 
en van energieopslagfaciliteiten die een vergunning verkregen overeenkomstig dit besluit, 
indien deze aanpassingen of verbouwingen aanleiding geven tot de overschrijding van 75 
elektrische megawatt van het netto ontwikkelbaar vermogen van de installatie of tot een 
elektriciteitstoename met meer dan 75 elektrische megawatt van het netto ontwikkelbaar 
vermogen van de installatie." 

13.  Artikel 2, § 1 van het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 bepaalt daarentegen met 
betrekking tot bestaande installaties voor elektriciteitsproductie: 

"De voorafgaande toekenning van een individuele vergunning bedoeld bij artikel 4, § 1 van 
de wet, 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 percent van het netto ontwikkelbaar vermogen van de installatie of met meer dan 
25 elektrische megawatt van het netto ontwikkelbaar vermogen van de installatie." 

14. Opnieuw begrijpt de CREG niet - en het ontwerp van koninklijk besluit bevat evenmin een 
motivering in deze zin - waarom er een onderscheid gemaakt zou moeten worden tussen de drempels 
om bij verbouwingen van bestaande energieopslagfaciliteiten of installaties voor 
elektriciteitsproductie een voorafgaande individuele vergunning te kunnen verkrijgen. 

3.1.3. Ontvankelijkheids- en toekenningscriteria 

15. De CREG stelt vast dat de ontvankelijkheidscriteria (vermeld in artikel 3, § 3 van het ontwerp) 
en de toekenningscriteria (vermeld in artikel 4 van het ontwerp) overgenomen zijn uit een ontwerp 
van koninklijk besluit "betreffende de toekenning van individuele vergunningen voorafgaandelijk aan 
de bouw of aanpassing van installaties voor de productie van elektriciteit", dat aan de CREG voor advies 
werd overgemaakt in juli 2020 maar op de datum van goedkeuring van het huidige advies nog niet 
uitgevaardigd was. Voor zover nodig verwijst de CREG naar dit advies3. 

16. De goedkeuring op korte termijn van het ontwerp van koninklijk besluit, terwijl de wijziging (of 
de vervanging) van het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 naar een latere datum wordt uitgesteld4, 
zou ertoe leiden dat er andere ontvankelijkheids- en toekenningscriteria toegepast worden voor 
nieuwe energieopslagfaciliteiten enerzijds en installaties voor elektriciteitsproductie anderzijds. Een 
vergelijking van deze ontvankelijkheids- en toekenningscriteria lijkt echter aan te tonen dat de criteria 
van toepassing op energieopslagfaciliteiten veel meer uitgewerkt en veeleisender zijn dan degene die 
momenteel zijn opgenomen in het koninklijk besluit van 11 oktober 2000. 

17. Het is als dusdanig denkbaar dat er verschillen zijn tussen de criteria toegepast voor de 
toekenning van een vergunning voor energieopslagfaciliteiten en degene toegepast voor de 

 

3 Advies (A)2112 van 25 augustus 2020 over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toekenning van individuele 

vergunningen voorafgaandelijk aan de bouw of aanpassing van installaties voor de productie van elektriciteit. 
4 Zoals vermeld in de laatste considerans van de aanhef van het ontwerp van koninklijk besluit. 
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toekenning van een vergunning voor installaties voor elektriciteitsproductie, mits deze 
gerechtvaardigd zijn door objectieve verschillen tussen deze twee types installaties.  

De CREG vestigt de aandacht op het feit dat deze twee types installaties met elkaar in concurrentie 
zouden kunnen treden om subsidies te bekomen in het kader van het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme en dat ze om deze reden in de mate van het mogelijke op gelijke 
voet behandeld zouden moeten worden. 

Daarnaast vestigt de CREG de aandacht op het feit dat houders van een energieopslagfaciliteit volgens 
artikel 7undecies, § 8, lid 4 van de elektriciteitswet, op straffe van niet-ontvankelijkheid van hun 
prekwalificatiedossier, moeten aantonen dat ze hun vergunningsaanvraag uiterlijk binnen vijftien 
dagen volgend op de publicatie van de ministeriële instructie vermeld in artikel 7undecies, § 6 van de 
elektriciteitswet hebben ingediend - dit wil zeggen dat deze aanvragen uiterlijk op 17 april 2022 
moeten worden ingediend. De CREG twijfelt eraan of het voor houders van opslagcapaciteit mogelijk 
is een dergelijke termijn te respecteren, rekening houdend met onder meer het bijzonder veeleisend 
karakter van voormelde criteria. 

3.2. NOODZAAK VOOR DE BESTAANDE (OF REEDS VERGUNDE) 
INSTALLATIES OM EEN VERGUNNING TE VERKRIJGEN 

18. Artikel 2 van het ontwerp van koninklijk besluit (hierboven overgenomen, nr. 12) legt de 
omstandigheden vast waaronder bestaande (of reeds vergunde) energieopslagfaciliteiten een 
individuele vergunning moeten verkrijgen: bij verbouwingen of andere aanpassingen, "indien deze 
aanpassingen of verbouwingen aanleiding geven tot de overschrijding van 75 elektrische megawatt 
van het netto ontwikkelbaar vermogen van de installatie of tot een elektriciteitstoename met meer dan 
75 elektrische megawatt van het netto ontwikkelbaar vermogen van de installatie".  

19. Volgens de CREG leidt de toepassing van deze criteria tot weinig coherente resultaten, zoals 
blijkt uit onderstaande voorbeeldtabel. 

 
Oorspronkelijk netto 

ontwikkelbaar 
vermogen 

Beoogde toename 
Noodzaak om een 

vergunning te verkrijgen 

Installatie A 70 MW 6 MW Vergunning nodig 

Installatie B 70 MW 5 MW Geen vergunning nodig 

Installatie C 76 MW 75 MW Geen vergunning nodig 

Installatie D 1 MW 74 MW Geen vergunning nodig 

Installatie E 2 MW 74 MW Vergunning nodig 

 

20. Het is eveneens frappant vast te stellen dat een bestaande opslagfaciliteit met een vermogen 
van 1 MW volgens het ontwerp van koninklijk besluit geen vergunning nodig heeft als haar netto 
ontwikkelbaar vermogen met 74 MW toeneemt (cf. installatie D hierboven), terwijl een nieuwe 
faciliteit met 1 MW er wel een moet hebben.  

Hierbij dient opgemerkt te worden dat identieke toenames in het geval van installaties voor 
elektriciteitsproductie voor het merendeel andere of zelfs tegenovergestelde resultaten zouden 
opleveren. 

21. De CREG benadrukt opnieuw de nood aan samenhang tussen de regelingen die van toepassing 
zijn op de verschillende types installaties en tussen de verschillende mogelijke situaties voor eenzelfde 
type installaties. 
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3.3. HERZIENING, INTREKKING EN OVERDRACHT VAN DE VERGUNNING  

22. Artikel 5 van het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt het volgende: 

"De gevallen, procedures en voorwaarden bedoeld bij artikel 4, § 3, 2° en 3° van de wet van 
29 april 1999, zijn diegenen die bepaald worden in artikelen 7 tot en met 10 van het 
koninklijk besluit van 11 oktober 2000 betreffende de toekenning van individuele 
vergunningen voor de bouw van installaties voor de productie van elektriciteit." 

23. Artikel 4, § 3 van de elektriciteitswet belast de Koning er onder meer mee om, na advies van de 
CREG, het volgende te bepalen "2° de gevallen waarin de minister de vergunning kan herzien of 
intrekken en de toepasselijke procedures; en 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."  

Het ontwerp van koninklijk besluit wil dus de regels en procedures vastgelegd in het koninklijk besluit 
van 11 oktober 2000, die van toepassing zijn in geval van intrekking, herziening, overdracht en 
controlewijziging van productievergunningen, ook toepassen in geval van intrekking, herziening, 
overdracht en controlewijziging van een vergunning tot energieopslag. 

24. Hoewel als algemene regel niets de Koning belet te kiezen voor een regelgeving bij verwijzing, 
moet deze regelgeving in casu wel toepasbaar zijn. Welnu, de CREG stelt met betrekking hiertoe vast 
dat: 

- artikel 7, § 1 van het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 onder meer bepaalt dat een 
hernieuwing van de individuele productievergunning noodzakelijk is in geval van een "een 
toename met meer dan tien percent van het netto ontwikkelbaar vermogen van de installatie of 
met meer dan 25 elektrische megawatt van het netto ontwikkelbaar vermogen van de installatie 
vermeld in de vergunning". Zoals hierboven reeds vermeld, zijn dit echter niet de drempels die 
de opsteller van het ontwerp wil toepassen in geval van verbouwing van een 
energieopslagfaciliteit die reeds een vergunning heeft gekregen; 

- de procedures die van toepassing zijn in geval van ontzetting en verzaking aan de individuele 
productievergunning of indien deze overgedragen wordt, vervat in artikelen 8 en 10 van het 
koninklijk besluit van 11 oktober 2000, kennen een centrale rol toe aan de CREG, wat deels 
verouderd is geworden door de wijziging van artikel 4 van de elektriciteitswet door een wet van 
6 mei 2009, die de voorstelbevoegdheid van de CREG vervangt door een adviesbevoegdheid. 
Het kan verbazing wekken dat een nieuw koninklijk besluit bepalingen van toepassing maakt op 
energieopslagfaciliteiten die, voor wat de voorstelbevoegheid van de CREG betreft, al meer dan 
tien jaar niet meer geldig zijn; 

- artikel 9 van het koninklijk besluit van 11 oktober 2000, dat hier van toepassing wordt gemaakt, 
heeft niet strikt betrekking op de herziening, de intrekking of de overdracht van de installatie, 
maar somt de informatieverplichtingen van de titularis van de vergunning op. De eerste 
verplichting in kwestie (d.w.z. de mededeling van eventuele statutaire wijzigingen) overlapt 
trouwens met artikel 6, 5° van het ontwerp van koninklijk besluit, dat mutatis mutandis 
eveneens betrekking heeft op deze verplichting. 

3.4. VERVAL VAN DE VERGUNNING 

25. Artikel 7 van het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt dat de vergunning van rechtswege 
vervalt "indien de exploitatie van de installatie niet gerealiseerd is binnen een termijn van vier jaar te 
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rekenen vanaf de datum van het ministerieel besluit tot toekenning van de vergunning". Het koninklijk 
besluit van 11 oktober 2000 voorziet in een gelijkaardige regel voor de vergunning voor 
elektriciteitsproductie, met dat verschil dat de vervaltermijn hier vijf jaar is en niet vier. 

Een dergelijke regel kwam tot stand toen het capaciteitsvergoedingsmechanisme nog niet bestond. De 
CREG stelt zich echter de vraag of deze momenteel nog opportuun is, rekening houdend met de 
invoering van het CRM. Zo zullen met name eenheden voor energieopslag wier bieding geselecteerd 
werd in het kader van de veiling 2022 en waarbij ervan uitgegaan wordt dat ze een meerjarencontract 
hebben, in principe over vier jaar beschikken om hun installatie in bedrijf te stellen5. Indien de bouw 
van installatie vertraging oploopt en dit vastgesteld wordt twee jaar voor het begin van de periode van 
capaciteitslevering, voorzien de werkingsregels van het CRM in straffen6 en het mogelijke verlies van 
de eerste periode van capaciteitslevering7, met dien verstande dat deze installaties zullen moeten 
voldoen aan hun verplichtingen voor de volgende periodes.  

Voor de CREG is het behoud van deze verplichtingen onverenigbaar met de regel van het verval van 
de vergunning vastgelegd in het ontwerpartikel. 

3.5. VERBAND TUSSEN DE VERGUNNING EN HET TOEGANGSRECHT 

26. Artikel 8 van het ontwerp van koninklijk besluit luidt als volgt: 

"In het geval de exploitatie van de installatie een aansluiting vereist op het transmissienet, 
dan blijft elke vergunning die wordt toegekend krachtens dit besluit opgeschort totdat een 
recht op toegang tot het transmissienet werd verkregen met toepassing van artikel 15 van 
de wet van 29 april 1999 en dan vervalt elke vergunning die wordt toegekend krachtens dit 
besluit indien het recht op toegang tot het transmissienet werd aangevraagd en geweigerd 
met toepassing van artikel 15 van de wet van 29 april 1999." 

27. Deze bepaling herhaalt een toekenningscriterium – namelijk "de mogelijkheid en de impact van 
de integratie van de installatie op het net" (art. 4, § 2, 1°) – waarvoor het volgende wordt vermeld: 

"Hiertoe kan in voorkomend geval een positief technisch akkoord van de netbeheerder voor 
de toegang tot het net worden toegevoegd. In voorkomend geval werd, overeenkomstig 
artikel 15 van de wet van 29 april 1999, een aanvraag ingediend bij de netbeheerder tot 
verkrijging van een recht van toegang tot het transmissienet, waarbij die aanvraag volledig 
en ontvankelijk werd verklaard en niet werd geweigerd." 

28. Volgens de CREG blijkt uit deze bepalingen dat de opsteller van het ontwerp de intentie heeft 
een verband te leggen tussen de vergunning en de aansluiting op het (transmissie)net, en niet met de 
toegang tot dit net. Artikel 8 van het ontwerp van koninklijk besluit betreft inderdaad de noodzaak van 
een aansluiting op het net, en artikel 4, § 2, 1° verwijst naar het technisch akkoord dat in voorkomend 
geval gesloten wordt – terwijl dit technisch akkoord in werkelijkheid het "akkoord over de technische 
oplossing" is, waarvan sprake in artikel 160 van het federaal technisch reglement8, dat betrekking heeft 
op de aansluitingsprocedure. Het kabinet van de minister van Energie werd hierover gecontacteerd en 
bevestigt deze interpretatie en stelt het voor om het in het ontwerpartikel 8 eerder te hebben over 
"recht op aansluiting" dan over recht op toegang en bijgevolg eerder te verwijzen naar het federaal 
technisch reglement dan naar artikel 15 van de elektriciteitswet. 

 

5Dit wil zeggen de periode tussen de publicatie van de resultaten van de veiling 2022 en het begin van de periode van 

capaciteitslevering, op 1 november 2026. 
6 §§ 347-349 van de werkingsregels. 
7 § 353 van de werkingsregels. 
8 Koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van 
elektriciteit en de toegang ertoe 
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29.  De CREG is echter van mening dat het nuttig zou zijn dat de opsteller van het ontwerp 
verduidelijkt wat onder "recht op aansluiting" verstaan dient te worden. Het federaal technisch 
reglement maakt in dit kader onderscheid tussen de capaciteitsreservering (die gebeurt op het 
ogenblik dat de detailstudie naar de aansluitingsaanvrager verstuurd wordt) en de 
capaciteitstoewijzing (van zodra het capaciteitscontract is gesloten). In dit kader verwijst de CREG naar 
de analyse van deze twee concepten in haar advies (A)2186 van 21 januari 2021, "over het ontwerp 
van koninklijk besluit “tot wijziging van de minimum inhoud van het type-aansluitingscontract bedoeld 
in artikel 169 van het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het 
beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe, en tot invoering van een procedure 
tot verkrijging van een recht op een netaansluiting die rekening houdt met het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme". Volgens de CREG bestaat het recht op aansluiting strikt gezien 
pas na de ondertekening van het aansluitingscontract. 

30. Ten slotte stelt zich de vraag of, en in welke mate precies, de schorsing van de vergunning in 
afwachting van de erkenning van het recht op aansluiting, een invloed heeft op de vervaltermijn 
vermeld in artikel 7 van het ontwerp van koninklijk besluit.  

3.6. DIVERSE OPMERKINGEN 

31. De titel van het ontwerp van koninklijk besluit zou gewijzigd moeten worden. Hij laat immers 
uitschijnen dat de vergunning energieopslagfaciliteiten betreft waarvoor reeds een 
prekwalificatiedossier werd ingediend ("wordt ingediend"). Volgens de elektriciteitswet is een 
prekwalificatiedossier echter slechts ontvankelijk als de vergunningsaanvraag voorafgaandelijk werd 
ingediend (d.w.z.: vijftien dagen voor de bekendmaking van ministeriële instructie om een veiling te 
organiseren). 

Daarnaast verwijst de titel naar de toekenning van vergunningen voor nieuwe 
energieopslagfaciliteiten, terwijl artikel 2 van het ontwerp van koninklijk besluit de situaties opsomt 
waarin een bestaande installatie een vergunning moet verkrijgen. 

32. De wijze waarop artikel 3 van het ontwerp van koninklijk besluit de regels betreffende het 
toepassingsgebied (paragraaf 1) combineert met de ontvankelijkheidscriteria (paragraaf 3) en de 
toepasselijke procedure (§§ 2 en 4 tot 9) is ongeschikt. Volgens de CREG zou dit artikel idealiter 
opgesplitst moeten worden in meerdere homogene artikelen. 

33. Artikelen 3, § 3 en 4, § 2 van het ontwerp van koninklijk besluit verwijzen naar instrumenten van 
Europees recht zonder de titel in extenso te vermelden of ze te definiëren in artikel 1. Deze artikelen 
zouden dus herzien moeten worden voor wat dit aspect betreft. 

34. Artikel 3, § 3 van het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt dat de vergunningsaanvraag uit 
moet gaan van een "onderneming met rechtspersoonlijkheid" om ontvankelijk te zijn. Het ontwerp 
lijkt dus de mogelijkheid uit te sluiten dat de aanvrager een natuurlijk persoon kan zijn. Dit is volgens 
de CREG in strijd met de elektriciteitswet, die bepaalt dat een capaciteitshouder9 een natuurlijke 
persoon of een rechtspersoon kan zijn. 

35. Artikel 3, § 7 van het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt dat de algemene directie Energie 
advies met betrekking tot de vergunningsaanvraag vraagt, met name aan de CREG, de 
transmissienetbeheerder, enz. Enerzijds kan men zich afvragen waarom de transmissienetbeheerder 

 

9 Volgens het ontwerp van koninklijk besluit kan of moet een vergunning aangevraagd worden door een "houder van een 
energieopslagfaciliteit" (art. 2), een term die omschreven wordt als "iedere capaciteitshouder die middels een 
energieopslagfaciliteit capaciteit beoogt aan te bieden" (art. 1, lid 2) – verwijzende naar het begrip capaciteitshouder zoals 
omschreven in de elektriciteitswet (art. 2, 74°), dat van toepassing is op het ontwerp van koninklijk besluit (art. 1, lid 1). 
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systematisch een advies moet uitbrengen over een vergunningsaanvraag, zelfs wanneer de 
energieopslagfaciliteit niet geacht wordt aangesloten te worden op zijn net. Anderzijds zou het volgens 
de CREG nuttig zijn de regel te vermelden die toegepast dient te worden als een of meerdere van de 
gevraagde adviezen niet binnen de vereiste termijn worden overgemaakt; bij wijze van voorbeeld: 
voormeld ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toekenning van individuele vergunningen 
voorafgaandelijk aan de bouw of aanpassing van installaties voor de productie van elektriciteit bepaalt 
dat indien geen advies wordt uitgebracht, dit geacht wordt gunstig te zijn. 

36. Artikel 3, § 9 van het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt dat de minister zijn beslissing met 
betrekking tot de vergunningsaanvraag neemt "binnen dertig werkdagen na ontvangst van 
bovenvermelde adviezen". Zoals de CREG vermeld heeft in haar advies (A)2354, "zou het startpunt van 
de termijn niet de ontvangst van de vereiste adviezen mogen 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" (nr. 21). 

37. Artikel 6 van het ontwerp van koninklijk besluit heeft het meermaals over de "afgevaardigde 
van de minister binnen de algemene directie Energie". Volgens de CREG is het een of het ander: ofwel 
de afgevaardigde van de minister, ofwel de algemene directie Energie. 

38. De Franse versie van het ontwerp van koninklijk besluit zou zorgvuldig herzien moeten worden. 

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 nrs. 9 tot 37; 

Maakt de CREG voorbehoud in haar advies over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de 
toekenning van de individuele vergunningen voor de bouw en exploitatie van nieuwe 
energieopslagfaciliteiten waarvoor een prekwalificatiedossier wordt ingediend in het jaar 2022 
overeenkomstig artikel 7undecies, § 8, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt. 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: 
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BIJLAGE 1 

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toekenning van de individuele 
vergunningen voor de bouw en exploitatie van nieuwe 
energieopslagfaciliteiten waarvoor een prekwalificatiedossier wordt 
ingediend in het jaar 2022 overeenkomstig artikel 7undecies, § 8, van de wet 
van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 

 


