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ADVIES
De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG)
ontving op 27 juli 2005 van de minister voor Economie, Energie, Buitenlandse Handel en
Wetenschapsbeleid het verzoek bij brief, gedateerd op 25 juli 2005, hem binnen een termijn
van 40 kalenderdagen advies te geven over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging
van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de
bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen.

Uit de aanhef van het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van
16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit
opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen blijkt expliciet dat het voorliggende ontwerp van
koninklijk besluit rechtsgrond vindt in artikel 7 van de wet van 29 april 1999 betreffende de
organisatie van de elektriciteitsmarkt. Overeenkomstig artikel 7, §1, van de wet van 29 april
1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt kan het koninklijk besluit dat
uitvoering geeft aan datzelfde artikel maar genomen worden na onder andere het advies van
de CREG. Gelet op het parallellisme der vormen is tevens het advies van de CREG vereist
voor elke wijziging van het koninklijk besluit dat uitvoering geeft aan artikel 7, §1, van de wet
van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Met het onderhavige
advies komt de CREG aldus haar adviesverplichting vervat in artikel 7, §1, van de wet van
29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt na. Uit artikel 23, §2,
vierde lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt
vloeit voort dat de CREG dit advies geeft binnen veertig kalenderdagen nadat het verzoek
werd ingediend.

In het eerste deel van het voorliggende advies wordt de strekking van het ontwerp toegelicht.
Het tweede deel bevat een opmerking voorafgaand aan de bespreking van het ontwerp van
koninklijk besluit. Het derde deel bevat de bespreking van het ontwerp van koninklijk besluit
zelf. In het vierde deel tenslotte worden een aantal tekstuele opmerkingen geformuleerd.

Op zijn vergadering van 1 september 2005 besliste het Directiecomité van de CREG tot het
geven van het hierna volgend advies dat tevens aan de Algemene Raad werd overgemaakt.
Gelet op de voornoemde termijn heeft het Directiecomité besloten om het standpunt van de
Algemene Raad niet af te wachten en het voorliggende advies rechtstreeks aan de minister
voor Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over te maken. Het
ontwerp van koninklijk besluit wordt in bijlage bij dit advies gevoegd.

~~~~
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I. STREKKING VAN HET ONTWERP

1. Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli

2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit

opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen vindt zijn rechtsgrond in artikel 7, §1, van de wet

van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: de

elektriciteitswet).

2. Het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor

de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen (hierna: het

koninklijk besluit van 16 juli 2002) legt een aantal maatregelen vast in uitvoering van

voornoemd artikel 7, §1, van de elektriciteitswet.

Het hoofdstuk III van dit koninklijk besluit van 16 juli 2002 bevat de maatregelen bedoeld

voor een verzekerde afzet op de markt, tegen een minimumprijs, van een minimumvolume

elektriciteit geproduceerd met aanwending van hernieuwbare energiebronnen.

Overeenkomstig artikel 14 van dit koninklijk besluit is de beheerder van het nationaal

transmissienet voor elektriciteit (hierna: de netbeheerder) enerzijds verplicht om de

krachtens het genoemd besluit afgeleverde groenestroomcertificaten aan te kopen van de

producenten die hierom verzoeken en anderzijds om de kosten verbonden aan deze

verplichting te recupereren.

De minimumprijzen waartegen de netbeheerder de groenestroomcertificaten dient aan te

kopen worden eveneens bepaald door dit artikel 14 van het koninklijk besluit van 16 juli

2002.

3. Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli

2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit

opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen strekt ertoe artikel 14, §1, van dit koninklijk

besluit te vervangen.
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De wijzigingen ten opzichte van het bestaande artikel 14, §1, van het koninklijk besluit van

16 juli 2002 komen hierop neer dat :

- de minimumprijs voor de productie van offshore windenergie opgewekt met

installaties die het voorwerp uitmaken van een domeinconcessie ten belope van de

eerste 216 MW verhoogd wordt van 90 euro/MWh naar 107 euro/MWh;

- de aankoopverplichting van groenestroomcertificaten voor de netbeheerder voor wat

betreft offshore windenergie, anders dan voor de andere hernieuwbare

energiebronnen, niet geldt voor een periode van tien jaar doch voor een periode van

twintig jaar;

- de aankoopverplichtingen voor wat betreft elektriciteit geproduceerd via offshore

windenergie opgewekt met installaties die het voorwerp uitmaken van een

domeinconcessie, op voorstel van de netbeheerder, het voorwerp uitmaken van een

contract tussen de domeinconcessiehouder en de netbeheerder; het voorstel van

contract moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de CREG.

II. VOORAFGAANDE OPMERKING
4. De CREG legde op 12 februari 2004 een voorstel1 van koninklijk besluit voor tot

bepaling van de nadere regels betreffende de toeslag ter financiering van het netto saldo dat

ontstaat uit het verschil tussen de aankoopprijs van het groenestroomcertificaat betaald door

de transmissienetbeheerder en de verkoopprijs van dit certificaat op de markt en tot wijziging

van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de

bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen (hierna “het voorstel

van 12 februari 2004”).

De CREG stelt vast dat tot op heden geen gevolg werd gegeven aan dit voorstel.

Zo houdt ook het ontwerp van koninklijk besluit waarover thans het advies van de CREG

wordt gevraagd geen rekening met de door de CREG voorgestelde wijzigingen van het

1 Voorstel (C) 040212-CDC-254 van ‘koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende
de toeslag ter financiering van het netto saldo dat ontstaat uit het verschil tussen de aankoopprijs van
het groenestroomcertificaat betaald door de transmissienetbeheerder en de verkoopprijs van dit
certificaat op de markt en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de
instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare
energiebronnen’, 12 februari 2004.



5/14

koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de

bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen.

De CREG wenst te wijzen op het belang van het in aanmerking nemen van voornoemd

voorstel van de CREG, aangezien de Koning de nadere regels betreffende het

financieringsmechanisme van de aankoopverplichting van de netbeheerder op onvoldoende

wijze heeft vastgelegd. Het systeem kan slechts werken indien het wettelijk kader daartoe

volledig wordt uitgewerkt.

III. BESPREKING VAN HET ONTWERP

Verhoging minimumprijzen en verlenging van de duur van de aankoopverplichting

5. De CREG stelt vast dat alle voorgestelde wijzigingen ten opzichte van het bestaande

artikel 14, §1, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betrekking hebben op mechanismen

ter bevordering van het volume aan elektriciteit opgewekt door offshore windenergie.

Een eerste voorgestelde wijziging betreft een versterking van de ondersteuning van de

opwekking van elektriciteit op basis van offshore windenergie.

Enerzijds wordt een verhoging van de minimumprijs per groenestroomcertificaat (van

90euro/MWh naar 107euro/MWh), afgeleverd voor de groenestroomproductie die volgt uit de

eerste 216 MW van installaties die deel uitmaken van eenzelfde domeinconcessie,

doorgevoerd. Voor de productie van offshore windenergie die volgt uit het vermogen boven

deze drempel van 216 MW, blijft de minimumprijs behouden op 90euro/MWh.

Anderzijds wordt de duurtijd waarvoor de aankoopverplichting van groenestroomcertificaten

verkregen voor de opwekking van elektriciteit door via offshore windmolenparken geldt,

verlengd van 10 jaar tot 20 jaar.

6. De CREG meent dat de invoering van de drempel van 216 MW potentiële

investeerders in offshore windenergie wellicht zal aanzetten domeinconcessies aan te

vragen met een maximaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW. De CREG acht de invoering

van een dergelijke drempel niet wenselijk en is van mening dat de investeerders vrij de

optimale omvang van een windmolenpark moeten kunnen bepalen.
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Indien deze drempel toch behouden blijft, stelt de CREG vast dat het onduidelijk is of met de

“eerste 216 MW” de geïnstalleerde capaciteit dan wel het geproduceerde vermogen wordt

bedoeld. De CREG meent dan ook dat het aangewezen is om hier, overeenkomstig artikel 7,

§2, van de elektriciteitswet, te preciseren dat het de geïnstalleerde capaciteit betreft.

Het is evenmin duidelijk of de “eerste 216 MW” betrekking hebben op het geheel van alle

offshore windenergie, dan wel per domeinconcessieproject dienen te worden beschouwd. De

CREG is van mening dat ook hier een verduidelijking wenselijk is, en wel in die zin dat het de

eerste 216 MW per domeinconcessie betreft.

7. De CREG meent dat deze verhoging van de minimumprijs per

groenestroomcertificaat en deze uitbreiding van de duurtijd van de aankoopverplichting de

ontwikkeling van offshore windmolenprojecten zal stimuleren. Offshore-windenergie neemt

immers een zeer belangrijke plaats in wat betreft het respecteren van de Belgische

verplichtingen op het vlak van de ontwikkeling van de hernieuwbare energie. De Richtlijn

2001/77/EG betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare

energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt stelt een streefcijfer tegen 2010 van 6,0%

voorop wat betreft het aandeel van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen in het bruto-

elektriciteitsverbruik voor België. Het voorstel van indicatief programma van de

productiemiddelen voor elektriciteit 2005-2014, opgesteld door de CREG, voorzag voor 2010

in scenario 1 een geïnstalleerde vermogen aan offshore windenergie van 476 MW en in

scenario 2 een geïnstalleerd vermogen aan offshore windenergie van 255 MW.

8. Projecten die ver in zee gelegen zijn, brengen inderdaad hoge risico’s met zich mee.

De realisatie van offshore windmolenparken gaat gepaard met grote investeringen, die een

lange afschrijvingsperiode tot gevolg hebben.

Enerzijds is er een grote onzekerheid op het vlak van zowel de uitgaven op lange termijn

(20 jaar) voor uitbating en onderhoud, als van de bereikbaarheid ten behoeve van onderhoud

en herstellingen, van offshore windmolenparken. Daarenboven bevindt de zone voor België

die bestemd is voor de ontwikkeling van offshore windmolenparken, op grote afstand van de

kust, waar de dieptes eventueels groot kunnen zijn. De CREG merkt op dat de realisatie van

grote offshore windmolenprojecten een relatief recente ontwikkeling is waardoor de

beschikbare kennis/ervaring met betrekking tot deze lange termijn kosten dus beperkt is.
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Anderzijds bestaat er een onzekerheid met betrekking tot de inkomsten. Deze inkomsten

hangen af van de elektriciteitsproductie en de inkomsten per geproduceerde MWh. De

elektriciteitsproductie wordt onder meer beïnvloed door vanzelfsprekend de

weersomstandigheden, maar eveneens door de beschikbaarheid van de windmolens (de

beschikbaarheid op lange termijn vormt eveneens een bron van onzekerheid). De inkomsten

per geproduceerde MWh wordt gevormd door de som van de marktprijs van het

groenestroomcertificaat en van de prijs voor de elektrische energie (grijze stroom).

9. Uit de domeinconcessie-aanvragen die de CREG ontving, blijkt dat het aandeel van

het groenestroomcertificaat in de totale inkomsten per MWh tussen de 80% en 90%

bedraagt. Hoewel de producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen enkel

hun toevlucht zullen nemen tot de verkoop van de groenestroomcertificaten (/MWh) aan de

netbeheerder tegen de minimumprijzen indien de marktprijs van deze

groenestroomcertificaten daalt tot onder deze minimumprijzen, mag het belang van deze

minimumprijzen niet worden onderschat. Zij vormen immers in belangrijke mate een

gegarandeerde bron van inkomsten per geproduceerde MWh. Rekeninghoudend met de

hoge investeringskosten en de hoge risico’s bedraagt de afschrijvingsduur voor de

ontwikkeling en realisatie van offshore windmolenprojecten meer dan 10 jaar.

10. Gelet op de bevoegdheidsverdeling is de bevordering van nieuwe energiebronnen in

beginsel een gewestelijke bevoegdheid. Dientengevolge hebben de gewesten, in navolging

van de EU richtlijn 2001/77/EG van 27 september 2001, specifieke regelingen uitgewerkt tot

instelling van een groenestroomcertificatenmechanisme waarbij de elektriciteitsleveranciers

gradueel groenestroomverplichtingen worden opgelegd middels een boetesysteem. Op 16

juli 2002 was er in het Vlaamse Gewest een boete van 125€ en in het Waalse Gewest een

boete van 100€ per ontbrekend certificaat van toepassing. Op federaal vlak is er noch een

verplichting voor groenestroomcertificaten, noch een boetesysteem van toepassing. De

marktprijs voor de groenestroomcertificaten ontstaat uit een evenwicht tussen de vraag naar

groenestroomcertificaten die beïnvloed wordt door de gewestelijke quotaverplichtingen en

het aanbod aan groenestroomcertificaten op de markt. Er bestaat een grote onzekerheid met

betrekking tot de evolutie van de marktprijs voor de groenestroomcertificaten op lange

termijn, gezien deze prijs ondermeer beïnvloed wordt door de toekomstige gewestelijke

quotaverplichtingen. Om aan de producenten van elektriciteit uit hernieuwbare

energiebronnen een gegarandeerde bron van minimale inkomsten per geproduceerde MWh
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te verzekeren, werd een systeem van minimumprijzen per groenestroomcertificaat

ingevoerd.

11. Het koninklijk besluit van 16 juli 2002 heeft voor verschillende technologieën

minimumprijzen vastgelegd voor de aankoop van groenestroomcertificaten gedurende een

duurtijd van 10 jaar, die in tabel 1 worden hernomen.

tabel 1

Minimumprijs

Offshore windenergie 90,00 euro/MWh

Onshore windenergie 50,00 euro/MWh

Waterkracht 50,00 euro/MWh

Zonne-energie 150,00 euro/MWh

Andere (o.a. biomassa) 20,00 euro/MWh

12. Er werden door de Gewesten ook verschillende maatregelen genomen om de onder

hun ressorterende bevoegdheid groenestroomproductie verder te bevorderen.

Vooreerst, in het Waalse Gewest, met het Besluit van 6 november 2003 van de Waalse

Regering betreffende de productiesteun verleend voor milieuvriendelijke elektriciteit en tot

wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bevordering van de

milieuvriendelijke elektriciteit werd een uniforme steun van 65€ per certificaat ingevoerd voor

alle gewestelijke productievormen van groenestroom. Al naar gelang de technologie, kan de

overeenkomst voorzien in een hoger bedrag, waarbij de aldus verleende steun niet hoger

mag zijn dan de meerkosten van de productie van groene elektriciteit t.o.v. de marktprijs.

Vervolgens, in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, werd bij Ordonnantie van 1 april 2004

de Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektricteitsmarkt in het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd en een systeem van groenestroomcertificaten

ingevoerd. Ook werd bij Besluit van de Brusselse Minister bevoegd voor Energie op 3 mei

2005 de mogelijkheid gecreëerd voor Waalse groenestroomcertificaten om erkend te worden

ten einde in rekening te worden gebracht voor de naleving van de Brusselse

quotaverplichting.
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Verder nog, in het Vlaamse Gewest, werden bij Decreet van 7 mei 2004 houdende wijziging

van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000, minimumprijzen voor de aankoop van

groenestroomcertificaten afkomstig van gewestelijke installaties voor de productie van

elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen ingevoerd, zoals weergegeven in

tabel 2.

tabel 2

Minimumprijzen Duurtijd

Onshore windenergie, organisch-

biologische stoffen waarbij al dan

niet coverbranding wordt toegepast,

vergisting van organisch-biologische

stoffen in stortplaatsen, en

organisch-biologisch deel van

restafval

80,00 euro/

overgedragen

certificaat

10 jaar

Waterkracht, getijden- en

golfslagenergie en aardwarmte

95,00 euro/

overgedragen

certificaat

10 jaar

Zonne-energie 450,00 euro/

overgedragen

certificaat

(voor installaties die in

dienst zijn genomen

na 01.01.2006 : 20 jaar)

De CREG stelt vast dat alle door de gewesten ingevoerde minimumprijzen, met uitzondering

van de zonne-energie in het Waalse Gewest, hoger liggen dan de minimumprijzen die in het

koninklijk besluit van 16 juli 2002 werden vastgelegd. De CREG meent dat de voorgestelde

verhoging van de minimumprijs voor offshore windenergie, alsook de verlenging van de

duurtijd waarvoor de aankoopverplichting geldt, een belangrijke uitbreiding van de minimaal

gegarandeerde inkomstenstroom kan betekenen ter bevordering van offshore windenergie.

De CREG wenst in dit verband te verwijzen naar hetgeen zij uiteenzette in paragraaf 45 van

haar advies van 28 juni 2001 over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de markt

voor elektriciteit die op basis van hernieuwbare energiebronnen geproduceerd wordt.2

2 Advies (A)010628-CDC-35 over ‘het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de markt voor
elektriciteit die op basis van hernieuwbare energiebronnen geproduceerd wordt’, p. 24.
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Gelijkheidsbeginsel

13. Met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen in het algemeen wenst de CREG op te

merken dat zij alle tot doel hebben een afzonderlijk regime voor offshore windenergie in te

voeren ten opzichte van de andere hernieuwbare energiebronnen. De vraag rijst of de

ingevoerde elementen van onderscheid verenigbaar zijn met het gelijkheidsbeginsel. De

artikelen 10 en 11 van de Grondwet worden immers geschonden indien het onderscheid

berust op een criterium dat noch objectief, noch redelijk verantwoord is in verhouding met het

doel en de gevolgen van het ingevoerde verschil in behandeling.3 Rekening houdend met de

complexiteit van een technisch-economische analyse met betrekking tot het gebruik van

hernieuwbare technologieën om de verbintenissen van België inzake milieu te respecteren

en met de termijn van 40 dagen die haar is toegekend, is de CREG niet overgegaan tot een

dergelijke analyse teneinde na te gaan of het voorliggende ontwerp al dan niet aanleiding

kan geven tot een mogelijke discriminatie tussen deze technologieën.

Er wordt weliswaar aangenomen dat de Kyoto-doelstelling gemakkelijker bereikt kan worden

met andere technologieën die minder kosten met zich meebrengen.

Met betrekking tot de minimumprijzen in het bijzonder wenst de CREG ten andere te

verwijzen naar hetgeen uiteengezet werd in paragraaf 12 van dit advies waaruit blijkt dat de

gewesten zelf minimumprijzen hebben vastgelegd voor de hernieuwbare energiebronnen die

onder hun bevoegdheid vallen. Aangezien de gewesten, met uitzondering voor zonne-

energie in het Waalse Gewest, hogere minimumprijzen hebben vastgesteld dan deze

bepaald in het koninklijk besluit van 16 juli 2002, zal in de praktijk enkel met betrekking tot

offshore windenergie en zonne-energie in het Waalse Gewest beroep gedaan worden op de

minimumprijzen van het koninklijk besluit van 16 juli 2002.

Contract tussen de domeinconcessiehouder en de netbeheerder

14. Ingevolge een andere voorgestelde wijziging maken de aankoopverplichtingen voor

elektriciteit geproduceerd via offshore windenergie opgewekt met installaties die het

voorwerp uitmaken van een domeinconcessie, op voorstel van de netbeheerder, het

voorwerp uit van een contract tussen de domeinconcessiehouder en de netbeheerder,

voorstel dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de CREG.

3 Zie o.m.: VAN MENSEL, A., Het Beginsel van Behoorlijk Bestuur, Mys&Breesch, Gent, 1997, p. 130,
133-138; VANDE LANOTTE, J. en GOEDERTIER, G., Overzicht van Publiek recht, Die Keure,
Brugge, 2001, p. 319-347;
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Het is vooreerst onduidelijk waarom de aankoopverplichting van groenestroomcertificaten

afgeleverd voor elektriciteit geproduceerd via offshore windenergie (opgewekt met

installaties die het voorwerp uitmaken van een domeinconcessie) het voorwerp zou moeten

uitmaken van een contract tussen de netbeheerder en de domeinconcessiehouder,

aangezien de aankoopverplichting zélf, alsook de duur van de aankoopverplichting en de

prijs tegen dewelke moet worden aangekocht reeds vastgelegd werden in het koninklijk

besluit en de aangeboden hoeveelheid groenestroomcertificaten afhankelijk is van de wil van

de producent. In artikel 14, §1, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 (en dit blijft

behouden in het ontwerp van koninklijk besluit) wordt bepaald dat de netbeheerder verplicht

is, van de groenestroomproducent die daarom verzoekt, de groenestroomcertificaten aan te

kopen die zijn afgeleverd krachtens dit besluit en krachtens de elektriciteitsdecreten en –

ordonnantie. Hoewel de wetgever in zijn normatief optreden vrij blijft om een bestaand beleid

te wijzigen verschaft deze bepaling voldoende zekerheid aan de producenten, aangezien het

optreden van de wetgever geen afbreuk kan doen aan de rechtsbescherming voortvloeiend

uit eigendom of verworven rechten4

Zoals reeds uiteengezet werd in paragraaf 17 van haar voorstel van 12 februari 2004, is de

CREG van mening dat de minimumprijzen bepaald in het koninklijk besluit van 16 juli 2002

de enige prijzen zijn waaraan de netbeheerder de groenestroomcertificaten kan aankopen.

Aangezien in het ontworpen artikel 14, §1, vierde lid, expliciet wordt verwezen naar

“windenergie, zoals omschreven onder 1°”, waarin de minimumprijzen worden vastgelegd,

lijkt het ook niet de bedoeling te zijn dat partijen van de prijs kunnen afwijken. De enige

andere bedoeling van het afsluiten van een contract lijkt dan te kunnen bestaan in het

vastleggen van complementaire afspraken (vb. de concrete uitvoeringsmodaliteiten) dan wel

het vastleggen van de in het ontwerp van koninklijk besluit vastgelegde minimumprijzen voor

de duur van het domeinconcessieproject. Dit laatste lijkt onaanvaardbaar, aangezien de

Koning dan in feite de bevoegdheid om minimumprijzen voor offshore windenergie vast te

stellen delegeert aan de netbeheerder en de domeinconcessiehouder (door de in het

ontwerp van koninklijk besluit vastgelegde minimumprijzen te “immuniseren” tegen mogelijke

toekomstige wijzigingen van het koninklijk besluit), hetgeen een machtsoverschrijding

inhoudt.

4 Ingevolge de rechtsspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, beschermt het
begrip “goederen” voorzien in artikel 1 van het eerste Aanvullend Protocol bij het Verdrag eveneens
een vaststaand vorderingsrecht jegens onteigening door de Staat. Zie Europees Hof voor de Rechten
van de Mens, zaak Pressos Compania Naviera e.a. t/ België, arrest van 20 november 1995, serie A,
vol. 332.
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Tenslotte is het slechts op voorstel van de netbeheerder dat de aankoopverplichting het

voorwerp uitmaakt van een contract tussen de netbeheerder en de domeinconcessiehouder.

Het is niet duidelijk waarom het afsluiten van dit contract aan het initiatief van de

netbeheerder wordt overgelaten en welke incentive de netbeheerder heeft om een dergelijk

contract af te sluiten. Aangezien dit contract ertoe strekt de aankoopverplichtingen van de

netbeheerder vast te leggen, is het maar zeer de vraag of de netbeheerder ooit vragende

partij zal zijn voor het afsluiten van een dergelijk contract. Of zal de verplichting voor de

netbeheerder om te contracteren ergens anders worden opgelegd?

Wat betreft mogelijke mechanismen om de minimumwaarde van certificaten gedurende 20

jaar na de inwerkingstelling van productie-eenheden voor offshore windenergie te

waarborgen, wenst de CREG te signaleren dat de Vlaamse Regering de garantie op lange

termijn van de minimale aankoopverplichting wenst te verzekeren door middel van een

beleidsovereenkomst. De Vlaamse Regering heeft immers op 8 juli 2005 het “Vlaams

Actieplan Groene Stroom” goedgekeurd dat onder andere de mogelijkheid voorziet dat de

netbeheerders met de Vlaamse Regering een beleidsovereenkomst afsluiten waardoor de

minimumwaarde van de certificaten in een type-contract met de groenestroomproducent

wordt vastgelegd voor een periode van 10 jaar.

IV. TEKSTUELE OPMERKINGEN

15. De CREG stipt hieronder de elementen aan die zij spontaan opmerkte bij haar lectuur

van het ontwerp.

Aanhef

16. Gelet op de wijziging van artikel 7 van de elektriciteitswet door middel van artikel 62

van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen (met uitwerking vanaf 1 juli 2005,

cfr. artikel 66) waarbij onder meer bijkomende bevoegdheden aan de Koning worden

toegekend, past het om de rechtsgrond preciezer aan te geven. Zo worden de woorden

‘inzonderheid op artikel 7’ beter vervangen door de woorden ‘inzonderheid op artikel 7, §1’.

Artikel 1

17. Het ontworpen artikel 14, §1, eerste lid, bevat een inleidende bepaling. Niet-

regelgevende bepalingen, zoals onder andere bepalingen die enkel een bedoeling te kennen

geven of aankondigen wat in de volgende artikelen behandeld wordt, horen echter niet thuis
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in een regelgevende tekst5. Het bepaalde in het ontworpen artikel 14, §1, eerste lid, dient

daarom ofwel te worden opgenomen in de aanhef van het koninklijk besluit ofwel te worden

weggelaten.

18. Teneinde overeenstemming te brengen tussen de Nederlandstalige en Franstalige

versies dienen/dient:

- de woorden ‘tegen een minimale prijs’ in de Nederlandstalige versie van het

ontworpen artikel 14, §1, eerste lid, ofwel te worden weggelaten dan wel te worden vertaald

in de Franstalige versie

- de woorden ‘de rachat’ in de Franstalige versie van het ontworpen artikel 14, §1,

eerste lid, ofwel te worden weggelaten dan wel te worden vertaald in de Nederlandstalige

versie

- de term ‘gebruikte’ in het ontworpen artikel 14, §1, tweede lid, te worden vertaald

door ‘utilisée’ in de Franstalige versie: ‘la technologie de production’ wordt dan ‘la

technologie de production utilisée’.

19. In het ontworpen artikel 14, §1, tweede lid, 1°, a), dient het woord ‘van’ de tweede

maal te worden weggelaten.

20. Teneinde beide versies met elkaar in overeenstemming te brengen, dienen de

woorden ‘de eerste’ te worden ingevoegd voor ‘216 MW’ in de Nederlandstalige versie van

het ontworpen artikel 14, §1, tweede lid, 1°, b), dan wel in de Franstalige versie te worden

weggelaten. De CREG geeft er de voorkeur aan om de woorden ‘les premiers’ uit de

Franstalige versie weg te laten, aangezien deze toevoeging inhoudelijk overbodig is. Verder

verschillen beide versies doordat in de Franstalige versie van hetzelfde artikel sprake is van

‘autres installations’, terwijl in de Nederlandstalige versie louter sprake is van ‘installaties’.

Het lijkt aangewezen de term ‘autres’ in de Franstalige versie weg te laten, aangezien het de

indruk wekt dat het om andere installaties gaat dan windmolens.

5  Aanbevelingen en formules inzake wetgevingstechniek van de Raad van State, november 2001, p.49, nr.8.7.1.



14/14

21. De woorden ‘la mise en service’ in het ontworpen artikel 14, §1, derde lid, worden

éénmaal vertaald door ‘indiensttreding’, een tweede maal door ‘inwerkingstelling’. Aangezien

het gaat om een productie-installatie, wordt beter tweemaal de term ‘inwerkingstelling’

gebruikt.

De CREG stelt zich de vraag waarom in de Franstalige versie van het ontworpen artikel 14,

§1, vierde lid, niet de uitdrukking ‘les obligations d’achat’ wordt gebruikt zoals in het derde lid

van hetzelfde artikel het geval is. De CREG stelt voor dezelfde terminologie te gebruiken.

Het past tenslotte de termen ‘gestionnaire de réseau’ in de Franstalige versie van het

ontworpen artikel 14, §1, derde en vierde lid, te vervangen door de termen ‘gestionnaire du

réseau’, in overeenstemming met het aldus gedefinieerde begrip in artikel 2, 8°, van de

elektriciteitswet.

22. Tenslotte wordt in artikel 14, §1, vierde lid, de indruk gewekt dat het gaat om

verplichtingen tot aankoop van de elektriciteit geproduceerd door installaties voor offshore

windenergie en niet om de aankoopverplichting van groenestroomcertificaten. Rekening

houdend met de context waarin deze bepaling wordt opgenomen, gaat de CREG ervan uit

dat de aankoopverplichting voor de netbeheerder van groenestroomcertificaten wordt

bedoeld. De tekst van het koninklijk besluit moet ondubbelzinnig zijn en handelen over de

groenestroomcertificaten en niet over de elektrische energie. Het past bijgevolg om de

woorden “van groenestroomcertificaten” toe te voegen na het woord “aankoopverplichting” in

het ontworpen artikel 14, §1, derde lid. In het ontworpen artikel 14, §1, vierde lid, dienen de

woorden “van groenestroomcertificaten” te worden ingevoegd tussen de woorden “de

aankoopverplichtingen” en “voor elektriciteit geproduceerd via windenergie”.
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