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ADVIES 
 

Op 21 november 2006 ontving de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het 

Gas (CREG) van de Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en 

Wetenschapsbeleid (hierna: de minister) het verzoek bij brief, gedateerd op 21 november 

2006, om een advies uit te brengen over “een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van 

het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 tot vaststelling van de criteria en de procedure 

voor toekenning van individuele vergunningen voorafgaand aan de aanleg van directe lijnen” 

(hierna: het ontwerp van koninklijk besluit) en dit met de nodige spoed. 

 

Artikel 17, §2, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt (hierna: elektriciteitswet) bepaalt dat de Koning, na advies van de CREG, 

de criteria en de procedure voor de toekenning van vergunningen voor de aanleg van directe 

lijnen bepaalt. Uit artikel 23, §2, laatste lid, van dezelfde wet vloeit voort dat dit advies moet 

worden uitgebracht binnen veertig kalenderdagen nadat het verzoek werd ingediend.  

 

Het Directiecomité van de CREG heeft het verzoek van de Minister met de gevraagde 

urgentie behandeld en heeft het onderhavige advies goedgekeurd op 7 december 2006. 

 

Gelet op het verzoek van de Minister om het onderhavige advies zo spoedig mogelijk uit te 

brengen, heeft het Directiecomité van de CREG het niet voorafgaandelijk aan de Algemene 

Raad van de CREG kunnen voorleggen. 

 

Het onderhavige advies bestaat uit een beschrijving van de antecedenten en artikelsgewijze 

bespreking van het ontwerp van koninklijk besluit.  

 

Het ontwerp van koninklijk besluit waarover het Directiecomité een advies uitbrengt, wordt in 

bijlage gevoegd. 
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ANTECEDENTEN 

Op 23 maart 2000 bracht het Directiecomité van de CREG op verzoek van de 

Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling een advies uit over een ontwerp 

van koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria en de procedure voor de toekenning van 

vergunningen voor de aanleg van rechtstreekse lijnen, genomen in uitvoering van het artikel 

17 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt1. 

Op 1 november 2000 werd het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 tot vaststelling van de 

criteria en de procedure voor toekenning van individuele vergunningen voorafgaand aan de 

aanleg van directe lijnen (hierna: het koninklijk besluit van 11 oktober 2000) in het Belgisch 

Staatsblad gepubliceerd. 

Artikel 15 van de wet van 1 juni 2005 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende 

de organisatie van de elektriciteitsmarkt vervangt de bevoegdheid van de CREG om een 

“voorstel” te doen inzake de toekenning van een individuele vergunning voorafgaand aan de 

aanleg van directe lijnen door de bevoegdheid om een “advies” uit te brengen. De Koning 

dient, bij een besluit vastgesteld in de Ministerraad, de datum van inwerkingtreding van dit 

artikel nog te bepalen.  

ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING 

Aanhef 

1. In de aanhef dient verwezen te worden naar alle regelingen die de rechtsgrond van het 

besluit vormen. Vermits artikel 13 van het ontwerp van koninklijk besluit zijn rechtsgrond 

vindt in artikel 30, §2, van de elektriciteitswet dat stelt dat de Koning strafsancties kan 

bepalen voor inbreuken op de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten die Hij aanduidt, is het 

aangewezen om de woorden “inzonderheid op artikel 17, §2” te vervangen door de woorden 

“inzonderheid op artikel 17, §2 en 30, §2”. 

                                                 
1 Advies A 2000/003-D over ‘het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria en de 
procedure voor de toekenning van individuele vergunningen voor de aanleg van rechtstreekse lijnen, 
genomen in uitvoering van artikel 17 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt’, 23 maart 2000.  
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Artikel 1 

2. Artikel 1 van het ontwerp bepaalt dat artikel 15 van de wet van 1 juni 2005 tot wijziging 

van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, dat de 

bevoegdheid van de CREG om een “voorstel” te doen inzake de toekenning van een 

individuele vergunning voorafgaand aan de aanleg van directe lijnen vervangt door de 

bevoegdheid om een “advies” uit te brengen, in werking treedt op 1 januari 2007.  

Aangezien artikel 14 van het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt dat het besluit zelf in 

werking treedt op 1 januari 2007, wordt voldaan aan de regel die stelt dat een 

uitvoeringsbesluit niet eerder in werking kan treden dan de regeling waarop het steunt. 

Artikel 6 

3. Aangezien de CREG een advies dient uit te brengen over de aanvragen tot toekenning 

van een vergunning voor de aanleg van een directe lijn, dient zij toegevoegd te worden aan 

de opsomming van “de betrokken partijen overeenkomstig de wet”. Het is dus aangewezen 

om in artikel 5,§1, van het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 de woorden “en de 

commissie” in te voegen na de woorden “gewestelijke overheden”. 

Bovendien is het onduidelijk waarom de laatste zin van artikel 5, §1, van het koninklijk besluit 

van 11 oktober 2000 werd weggelaten. 

4. Het is raadzaam om niet enkel de aanvrager, maar tevens “de betrokken partijen 

overeenkomstig de wet”, waaronder de CREG, in kennis te stellen van het feit dat de 

Minister beslist heeft om de vergunning voor de directe lijn niet toe te kennen aangezien dit 

niet wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 

Aangezien de CREG, overeenkomstig artikel 23, §2, tweede lid, 6°, van de elektriciteitswet, 

instaat voor de controle op de naleving van de voorwaarden van de afgeleverde 

vergunningen voor de aanleg van directe lijnen, dient het ministerieel vergunningsbesluit ook 

aan de CREG overgemaakt te worden. 
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Artikel 7 

5. In het gewijzigde artikel 7 van het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 dienen de 

woorden “ontvanger” en “aanvrager” vervangen te worden door het woord “titularis”. 

Het is onduidelijk waarom het advies van de CREG niet dient ingewonnen te worden bij een 

voorstel tot intrekking van en een aanvraag tot verzaking aan de vergunning voor de aanleg 

van een directe lijn. 

Ook hier is het dan aangewezen dat de beslissing van de Minister om niet over te gaan tot 

de intrekking van de vergunning of tot aanpassing van de vergunningsvoorwaarden niet 

enkel aan de titularis, maar ook aan de CREG ter kennis wordt gebracht. 

Artikel 8 

6. Het gewijzigde artikel 8, §2, van het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 voegt niets 

toe aan §1 van dit artikel en dient dus weggelaten te worden. 

Artikel 12 

7. Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt dat elke aanvraag die wordt ingediend bij de 

commissie voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit, behandeld en afgesloten zal 

worden, overeenkomstig de regels die van toepassing zijn voor deze datum. 

Om duidelijk te maken dat een procedure tot herziening, intrekking of overdracht van een 

reeds vergunde directe lijn die wordt aangevangen na 1 januari 2007 overeenkomstig de 

regels van het nieuwe koninklijk besluit dient behandeld te worden, is het aangewezen om 

artikel 12 van het ontwerp van koninklijk besluit als volgt te herformuleren: 

“Elke procedure tot toekenning, herziening, intrekking of overdracht van een directe lijn 

die wordt aangevangen voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit, wordt 

behandeld overeenkomstig de regels die van toepassing zijn voor deze datum”. 






