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STUDIE 

 

Inleiding 

 
1. Op 4 december 2007 ontving de CREG een brief van Minister Marc Verwilghen, 

gedateerd op 27 november 2007, waarin deze laatste naar het standpunt van de CREG 

peilde over de verschillende vragen gesteld door het BELGIAN NORTH SEA WIND 

ENERGY PLATFORM (hierna: B.N.S.W.E.P.).  

 

2. Het B.N.S.W.E.P. verenigt verschillende actoren uit de windenergiesector, waaronder 

onder meer de vennootschappen C-POWER NV, ELDEPASCO THV en BELWIND NV. De 

ministeriële besluiten van 27 juni 2003, 15 mei 2006 en 5 juni 2007 kenden deze drie 

vennootschappen een domeinconcessie toe voor de bouw en de exploitatie van een 

windturbinepark in de Noordzee.  

 
3. In zijn brief van 12 november 2007 schreef het B.N.S.W.E.P. Minister Verwilghen aan 

om de te volgen procedure om bepaalde toekenningsvoorwaarden van deze concessies te 

wijzigen, te vernemen. Daarbij zou het meer in het bijzonder gaan om een verandering van 

het type en het aantal turbines, en bijgevolg van hun inplantingsplan. Bedoeling zou zijn om 

het individuele vermogen van de turbines aan te passen teneinde de technische evolutie 

binnen deze sector te volgen. Volgens het B.N.S.W.E.P. zouden deze wijzigingen de 

wezenlijke aspecten van de concessies, zoals hun perimeter of het maximaal toegelaten 

vermogen, niet nadelig beïnvloeden. Intussen vraagt het B.N.S.W.E.P. zich af of de 

vennootschappen zich bij afwezigheid van specifieke bepalingen aan de volledige 

toekenningsprocedure ter zake moeten onderwerpen, dan wel of er een vereenvoudigde 

procedure bestaat. Het B.N.S.W.E.P. vraagt ook verduidelijkingen bij de informatieplicht die 

op deze vennootschappen rust. In zijn brief van 27 november 2007 peilde de Minister naar 

het standpunt van de CREG over deze verschillende vragen en over het belang van een 

wijziging van de toepasselijke reglementering om de rechtszekerheid op dit vlak te 

versterken.  

 

4. Het Directiecomité van de CREG verduidelijkt dat het, afgezien van voornoemde brief 

van het B.N.S.W.E.P., geen enkel dossier met wijzigingsaanvragen van de drie voornoemde 

vennootschappen ontving. Om die reden kan voorliggende studie niet als een beoordeling 

van bedoelde wijzigingsaanvragen worden beschouwd.  
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5. Het Directiecomité stelt echter voor om na te gaan of een vereenvoudigde procedure 

voor het wijzigen van de oorspronkelijk toegekende domeinconcessies kan worden 

overwogen op basis van de reglementering en de toepasselijke principes (I). De analyse zal 

aantonen dat er een positief antwoord op deze vraag kan worden uitgewerkt, maar dat dit 

een delicate interpretatie van de reglementering vergt, die, indien deze geen leemten bevat, 

heel zeker aan duidelijkheid ontbreekt. Op middellange termijn moet een herziening van het 

volledige toepasselijke koninklijk besluit worden beoogd, teneinde rekening te houden met 

de wijzigingen die sinds de aanneming ervan zijn tussengekomen. Het Directiecomité dringt 

weliswaar vanaf heden aan op een gerichte wijziging van het toepasselijke koninklijk besluit 

en suggereert daartoe een aantal denkpistes teneinde de rechtszekerheid ter zake te 

versterken (II).  

 

6. De hierna volgende bedenkingen en suggesties mogen niet worden beschouwd als 

een advies of voorstel in de zin van de artikelen 6, § 2, en 23, §2, 3e lid, van de wet van 29 

april 1999 betreffende “de organisatie van de elektriciteitsmarkt” (hierna: de elektriciteitswet). 

 

7. De CREG voegt kopieën van voornoemde brieven van Minister Verwilghen en van 

het B.N.S.W.E.P. bij voorliggende studie. Verder worden ook kopieën bijgevoegd van een 

e-mail van de heer Frank Coenen aan de heer Verwilghen van 21 november 2007 en van 

een brief van het Directiecomité van de CREG aan Staatssecretaris DELEUZE van 

22 januari 2002 (zie infra).  

 

I. Te volgen modaliteiten voor het wijzigen van de toegekende concessies  

 
8. Volgens de door het B.N.S.W.E.P. verstrekte informatie zouden de beoogde 

wijzigingen betrekking hebben op het vermogen van de in te zetten turbines, en dus op hun 

type, aantal en inplantingsplan.  

Ongeacht het belang en de gevolgen van deze wijzigingen dienen de ministeriële besluiten 

tot toekenning van de oorspronkelijke concessie te worden aangepast. Deze besluiten 

bepaalden namelijk uitdrukkelijk het gebruikte type turbines. Het inplantingsplan werd als 

bijlage toegevoegd. Door deze elementen te wijzigen zou de concessie niet langer in 

overeenstemming zijn met deze nieuwe specificaties. Met andere woorden : de concessie 

zelf moet worden gewijzigd.  

 
9. In dit verband dient erop gewezen te worden dat de technische specificaties van de 

domeinconcessie enkel maar in een ministerieel besluit werden vastgelegd. Voor zover wij 

weten is dit ministerieel besluit nooit uitgemond in het sluiten van een overeenkomst. De 
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reglementering voorziet overigens geen dergelijk contract – wat gezien de aard zelf van de 

domeinconcessie paradoxaal is1. In de huidige stand van de reglementering veronderstelt dit 

in elk geval dat enkel het ministerieel besluit moet worden gewijzigd.  

 

Doel van deze raadpleging is te bepalen welke modaliteiten voor deze wijziging moeten 

worden gevolgd. Alvorens deze toe te passen op het voorliggende geval zetten we de 

beginselen nog even op een rij.  

 

I.1. Herhaling van de beginselen 

 
10. De wijziging van een eenzijdige administratieve rechtshandeling volgt hetzelfde 

stelsel als van toepassing op een opheffing
2
. “L‟abrogation d‟un acte administratif entraîne sa 

disparition pour l‟avenir, non pour le passé (ex nunc). Elle est explicite ou implicite pour , 

dans ce dernier cas, résulter d‟une contradiction entre l‟acte nouveau et l‟acte antérieur”
3
.  

 

11. Stelt, zoals in voorliggend geval, het beginsel zelf van de opheffing of van de wijziging 

van een administratieve rechtshandeling met individuele strekking geen probleem
4
, dan nog 

moeten bepaalde vormen worden geëerbiedigd. De doctrine leert ons daarover het volgende: 

“A défaut de procédures spéciales expressément prévues, un acte qui a été entouré 

obligatoirement de certaines formes substantielles ne peut être mis à néant ou modifié par 

un acte contraire que moyennant l‟accomplissement des mêmes formalités”5. In diezelfde zin 

schrijft P. LEWALLE: “Les règles de droit imposant le respect de formalités ou de formes 

obligatoires sont ambivalentes: elles régissent en principe tant l‟acte initial que l‟acte 

contraire, soit celui a des effets opposés au précédent”
6
. 

 

12. De doctrine aanvaardt een tempering van voorgaande regel in het geval van 

eenzijdige administratieve rechtshandelingen met individuele strekking. Voornoemde auteur 

formuleert het als volgt: “le paralléllisme des formalités et des formes ne doit être respecté 

que s‟il se justifie à titre particulier; on recherchera s‟il existe des motifs de respecter les 

formes ou formalités entourant l‟acte initial lors de l‟élaboration de l‟acte contraire”
7
.  

                                                 
1
 M.-A. FLAMME, Droit administratif, T. II, Brussel, Bruylant, 1989, p. 1050-1052. In dit verband ook : Advies van 

de CREG A/2000/008-D van 25 mei 2000, p. 8, nr. 6. 
2
 Zie in dit verband  P. LEWALLE, Droit administratif – Contentieux administratif, 2002-2003, p. 262.  

3
 P. BOUVIER, Eléments de droit administratif, 2002, p. 112, nr. 114.  

4
 Deze wijziging wordt namelijk aangevraagd door de begunstigde van de rechtshandeling in het geding, zodat de 

vrijwaring van de verworven rechten die de kern van het toepasselijke stelsel vormt, geen probleem mag stellen.  
5
 LEGALEX, « Le formalisme en droit administratif belge », www.users.skynet.be/droit/lesformes.htm 

6
 P. LEWALLE, Contentieux administratif, 2

ème
 éd., Liège, 2002, p. 888, nr. 498.  

7
 Ibid. In diezelfde zin, zie LEGALEX, op. cit. 
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I.2. Toepassing op voorliggend geval 

 
13. Uitgaande van de hiervoor in herinnering gebrachte beginselen moet worden 

nagegaan of de toepasselijke reglementering bepalingen bevat die de door het B.N.S.W.E.P. 

beoogde wijzigingen kunnen omkaderen. Bij gebrek daaraan of wanneer de bepalingen 

ontoereikend worden geacht, moet worden nagegaan of het voorliggende geval in 

aanmerking komt voor een tempering van de hiervoor aangehaalde regel van het 

parallellisme der vormen.  

 

14. Zoals we aan het begin van deze studie al aanhaalden, ontbreekt het de 

reglementering die hierna zal worden toegepast aan duidelijkheid. Het is zelfs niet 

uitgesloten dat ze leemten bevat. De suggesties die volgen zijn bijgevolg slechts 

interpretaties die zich op de toepasselijke teksten en beginselen lijken te kunnen baseren. 

Deze suggesties zijn dan ook niet onvoorwaardelijk.  

 

I.2.1. Onderzoek van de toepasselijke reglementering 

 
15. De materie wordt geregeld door het koninklijk besluit van 20 december 2000 

“betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies 

voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, 

stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen 

overeenkomstig het internationaal zeerecht” 8 .  

 

16. De artikelen 15 tot 24 van dit koninklijk besluit bepalen de procedures houdende :  

 

- de verlenging van de domeinconcessie (art. 15 tot 18); 

- de uitbreiding van de perimeter van de domeinconcessie (art. 19). 

- de aanvraag tot verkoop, overdracht, verdeling of verhuur van de domeinconcessie (art. 

20). 

- en tot slot, het vervallen of de intrekking wegens vervallenverklaring of de verzaking aan de 

domeinconcessie (art. 21 tot 24).  

 

17. Geen van deze bepalingen heeft specifiek betrekking op de hypothese dat bepaalde 

parameters van het technisch dossier worden gewijzigd. Zo kan er onder meer geen sprake 

                                                 
8
 B.S., 30 december 2000. 
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zijn van een wijziging van de perimeter van de concessie, vermits het begrip “perimeter” de 

“omtrek” van de concessie beoogt, terwijl in voorliggend geval enkel de inplanting binnen de 

perimeter van de concessie wordt gewijzigd. Zoals hierna wordt aangetoond, kan de 

intrekking wegens vervallenverklaring van de domeinconcessie die door de minister kan 

worden uitgesproken bij niet-naleving van voornoemde verplichtingen en voorwaarden hier 

niet worden toegepast omdat die procedure veronderstelt dat de niet-naleving van deze 

voorwaarden en verplichtingen ook daadwerkelijk wordt vastgesteld. Door de minister 

voorafgaandelijk te contacteren hebben de titularissen van de domeinconcessie aangegeven 

de inwerkingstelling van deze procedure precies te willen beletten. 

Het B.N.S.W.E.P. dient dus te worden bijgetreden in zijn stelling dat het koninklijk besluit van 

20 december 2000 geen formele procedure voor het wijzigen van de domeinconcessie bevat 

ten gevolge van de wijziging aangebracht aan het technisch dossier van de concessiehouder. 

 
18. Artikel 14, 3°, van het koninklijk besluit van 20 december 2000 legt de 

concessiehouder evenwel de verplichting op de CREG te informeren “over elke belangrijke 

wijziging die van die aard is het technisch en financieel vermogen, vermeld in het 

oorspronkelijk dossier, en op basis waarvan de concessie werd toegestaan, te wijzigen”. In 

geval van niet naleving van deze bepaling stelt de concessiehouder zich bloot aan 

strafvervolging (art. 25) en aan een procedure van administratieve geldboete (art. 31 van de 

elektriciteitswet).  

 

19. In zijn brief van 27 november 2007 aan de minister stelde het B.N.S.W.E.P. 

verschillende vragen over deze verplichting. Geldt deze informatieplicht enkel bij wijziging 

van het totale technische en financiële vermogen of moet die verplichting ook nageleefd 

worden bij een wijziging van het individuele vermogen van de turbine en het inplantingsplan? 

Wat zijn anderzijds de gevolgen van een dergelijke informatieplicht? Kan deze verplichting bij 

een wijziging van het technisch dossier niet de enig na te leven modaliteit vormen?  

 

20. Om al die vragen te beantwoorden moet eerst het toepassingsgebied worden 

bepaald van artikel 14, 3°, van het koninklijk besluit van 20 december 2000 dat deze 

informatieplicht oplegt. Daarna kunnen de gevolgen ervan in geval van een wijziging van de 

domeinconcessie worden beoordeeld.  
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a. Het toepassingsgebied van de informatieplicht 

 
21. Wat het toepassingsgebied van artikel 14, 3° van het koninklijk besluit van 

20 december 2000 aangaat, dient in de eerste plaats te worden opgemerkt dat dit artikel de 

wijzigingen beoogt “die van die aard zijn het technische en financiële vermogen, vermeld in 

het oorspronkelijk dossier, en op basis waarvan de concessie werd toegestaan, te wijzigen”. 

Het technische en financiële vermogen moeten dus gewijzigd zijn, moeten voorkomen in het 

oorspronkelijk dossier en als basis hebben gediend voor de toekenning van de concessie. 

Bijgevolg valt niet automatisch ieder type wijziging binnen het toepassingsgebied van deze 

bepaling.  

 

22. Artikel 14, 3°, van het koninklijk besluit gebruikt overigens de termen “belangrijke 

wijziging”. Het komt er dus op aan te bepalen welke wijzigingen belangrijk moeten zijn. 

Betreft het enkel belangrijke wijzigingen aan het technisch en financieel vermogen van het 

oorspronkelijke dossier, zodat bij kleine wijzigingen van deze vermogens de verplichting niet 

langer moet worden geëerbiedigd? De tekst van artikel 14, 3°, lijkt niet in die zin 

geformuleerd. In elk geval is de tekst niet duidelijk en verdient te worden herzien. Maar het 

werkwoord “wijzigen” wordt tot tweemaal toe in deze bepaling gebruikt en de term 

“belangrijke” heeft slechts betrekking op het eerste van beide werkwoorden. Meer nog, de 

informatie van de CREG beperken tot louter de belangrijke wijzigingen van het technische en 

financiële vermogen, zou erop neerkomen dat de concessiehouder zelf kan bepalen 

wanneer hij de CREG op de hoogte moet brengen. In geval van niet-naleving van deze 

verplichting is echter een strafrechtelijke evenals een administratieve boete voorzien. Om die 

reden lijkt het dan ook wenselijk om ten behoeve van de rechtszekerheid artikel 14, 3°, van 

het koninklijk besluit zodanig te interpreteren dat de informatieplicht geldt in geval van 

wijzigingen die in die mate belangrijk zijn dat ze ertoe leiden het technische en financiële 

vermogen van het oorspronkelijke dossier te wijzigen – en dat ongeacht de omvang van die 

wijzigingen. 

 

23. Tot slot stellen we vast dat het toepassingsgebied van artikel 14, 3°, van het koninklijk 

besluit van 20 december 2000 zich niet lijkt te moeten beperken tot de verandering van 

louter de totale capaciteit van het project. Volgens de CREG beperkt geen enkel element 

immers het toepassingsgebied van artikel 14, 3°, in de zin die het B.N.S.W.E.P. bepleit. 

Zodra de technische capaciteiten die in het oorspronkelijke dossier voorkomen worden 

gewijzigd, moet de CREG daarvan op de hoogte worden gebracht.  
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24. Tenzij de wijziging van de inplantingsplannen het technische vermogen van de 

betreffende projecten beïnvloedt, lijkt die niet als zodanig aan de CREG te moeten worden 

meegedeeld. Anders is het gesteld met de wijziging van de turbines, die wel degelijk een 

verandering inhoudt van de technische capaciteit vermeld in het oorspronkelijke dossier.  

 
b. Gevolgen van de informatieplicht 

 
25. Wat moet de CREG doen wanneer zij wordt geïnformeerd over wijzigingen aan te 

brengen aan het project waarvoor de concessie initieel werd toegekend?  

Eerder stipten we al aan dat de tekst van het koninklijk besluit formeel geen enkele 

specifieke procedure voorziet tot wijziging van het ministerieel besluit dat de concessie 

toekende. Er dient te worden onderzocht of deze informatieplicht impliciet niet de grondslag 

kan vormen voor een te volgen procedure tot wijziging van deze concessie. Het gaat hier om 

de interpretatie van een tekst waarvan de duidelijkheid andermaal niet als voornaamste 

kwaliteit geldt.  

 

26. Enerzijds is het zo dat dit artikel 14 hoofdstuk V vormt van het koninklijk besluit van 

20 december 2000 dat de “Verplichtingen van de titularissen van een domeinconcessie” 

bepaalt. De hiervoor vermelde procedures die specifiek voor het wijzigen van bepaalde 

aspecten van de concessie zijn voorzien, worden samengevoegd onder hoofdstuk VI getiteld 

“Verlenging, uitbreiding en overdracht van de domeinconcessie”. Hoofdstuk VII bevat verder 

de bepalingen met betrekking tot het vervallen en de intrekking van de domeinconcessie. 

Vanuit contextueel standpunt kan men nog twijfelen om een bepaling die aan een titularis 

van een domeinconcessie een verplichting oplegt te omschrijven als “procedureel”. Men zou, 

met andere woorden, vanuit dit oogpunt kunnen twijfelen of deze informatieplicht de basis 

vormt van een te volgen procedure voor het wijzigen van de oorspronkelijke 

domeinconcessie – procedure die, aangezien zij vervat is in een welbepaalde bepaling, de 

toepassing van het principe van parallellisme der vormen, dat we eerder aanhaalden, zou 

vermijden. 

 

27. Anderzijds zou het ook moeilijk zijn te beweren dat de Koning de CREG een 

informatieplicht oplegde zonder impliciet, maar zeker, de bevoegdheid toe te kennen om de 

gevolgen die daaraan moeten worden voorbehouden te beoordelen.  

 

28. Ter ondersteuning van deze tweede interpretatie moet melding worden gemaakt van 

de onder artikel 22 van het koninklijk besluit van 20 december 2000 voorziene procedure in 

geval van intrekking van de domeinconcessie wegens vervallenverklaring. Deze procedure 
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geldt in geval van niet-naleving van voorgeschreven verplichtingen en voorwaarden. Zij 

veronderstelt een voorafgaande ingebrekestelling van de concessiehouder door de CREG 

“hetzij om te voldoen aan zijn verplichtingen en de voorwaarden inzake exploitatie, hetzij om 

uitleg te verschaffen”. “Bij het verstrijken van deze door de commissie verleende termijn, 

stuurt deze desgevallend haar voorstel tot intrekking en het desbetreffende dossier naar de 

minister of zijn afgevaardigde”. De minister “kan” vervolgens op basis van deze informatie de 

vervallenverklaring uitspreken. Op basis van deze bepalingen is de CREG er dus toe 

gehouden de procedure te starten; zij is er echter niet toe gehouden het voorstel tot 

vervallenverklaring aan de minister over te maken (“desgevallend”). Deze dient evenmin in 

geval van niet-naleving van de voorgeschreven verplichtingen en voorwaarden de 

vervallenverklaring uit te spreken. Beiden kunnen de te nemen beslissing dus beoordelen in 

het licht van de onregelmatigheden.  

 

29. Deze procedure van vervallenverklaring en de informatieplicht zouden met elkaar in 

verband kunnen worden gebracht. Het toepassingsgebied van de procedure van 

vervallenverklaring (“niet-naleving van de verplichtingen en voorwaarden”) is heel zeker 

ruimer dan dat van de informatieplicht (zie supra). Toch lijkt de procedure van 

vervallenverklaring de thesis te versterken dat de CREG de gevolgen moet kunnen 

beoordelen in geval van informatie over de wijziging van de technische en financiële 

vermogens vermeld in het oorspronkelijk dossier. Bij ontstentenis daarvan zou de CREG 

zodra zij die informatie volgens artikel 14, 3°, van het koninklijk besluit ontvangt en de 

wijzigingen worden doorgevoerd, geen andere keuze hebben dan de concessiehouder in 

gebreke te stellen om zich te verantwoorden. Dit zou echter niet logisch zijn omdat het 

verstrekken van informatie er precies toe dient de toelichtingen te geven die in het kader van 

deze ingebrekestelling worden verwacht. Bij het verstrijken van de termijn kan de CREG 

overigens beslissen de vervallenverklaring niet voor te stellen aan de minister. Het zou 

echter heel wat redelijker zijn ervan uit te gaan dat de CREG – meteen bij ontvangst van de 

informatie met toepassing van artikel 14, 3°, van het koninklijk besluit – in de veronderstelling, 

uiteraard, dat die toereikend is – de eraan te koppelen gevolgen kan beoordelen.  

 

30. Deze interpretatie van de tekst zou het voordeel bieden, aan de hand van een 

uitdrukkelijke bepaling, een procedure te onthullen die, in geval van wijziging van het 

technische en financiële vermogen die in het oorspronkelijke dossier worden vermeld, kan 

worden gevolgd. Deze procedure zou impliciet vervat zitten in artikel 14, 3°, van het 

koninklijk besluit van 20 december 2000. Is dat daadwerkelijk het geval, dan zou het principe 

van het parallellisme der vormen niet automatisch toepassing moeten vinden. Dit zou de 

formaliteiten aanzienlijk kunnen vereenvoudigen.  
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I.2.2. Bij afwezigheid van een tekst: tempering van het beginsel van het parallellisme der 

vormen 

 
31. Kan men zich, bij het ontbreken van een tekst of indien de hiervoor in herinnering 

gebrachte interpretatie als ontoereikend wordt beoordeeld, onttrekken aan het beginsel van 

het parallellisme der vormen door terug te grijpen naar de tempering die de doctrine lijkt toe 

te staan? 

 

32. Ten aanzien van de administratieve rechtshandelingen met individuele strekking werd 

er in dit verband op gewezen dat “le paralléllisme des formalités et des formes ne doit être 

respecté que s‟il se justifie à titre particulier; on recherchera s‟il existe des motifs de 

respecter les formes ou formalités entourant l‟acte initial lors de l‟élaboration de l‟acte 

contraire”9.   

 

33. In voorliggend geval is het geen sinecure om klaar en duidelijk vast te stellen of een 

dergelijke tempering aan de orde zou zijn, vermits de CREG niet over de precieze elementen 

beschikt met betrekking tot de plannen tot wijziging vanwege de belanghebbende 

concessiehouders10.  

 

34. Daarom en uitgaande van de informatie verstrekt in de brief van het B.N.S.W.E.P. 

van 12 november 2007 lijken de voorgestelde wijzigingen de essentie zelf van de 

domeinconcessie, noch het maximale vermogen ervan aan te tasten.  

In die omstandigheden moet worden nagegaan of de voorgeschreven formaliteiten voor de 

toekenning van de concessie gerechtvaardigd blijven. 

 

35. In dit verband moet eraan herinnerd worden dat om een “zone bestemd voor de 

inplanting van de installaties” af te bakenen het koninklijk besluit van 20 december 2000 door 

dat van 17 mei 2004 11  werd gewijzigd. De idee bestond erin alle domeinconcessies 

toegekend voor de bouw en de exploitatie van windturbineparken in de Noordzee binnen één 

zone samen te brengen. 

                                                 

9
 P. LEWALLE, op. cit. 

10
 Zie nr. 4. 

11
 Koninklijk Besluit van 17 mei 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de 

voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van 
installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België 

rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht, B.S. 29 juni 2004. 
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Men kan het belang om de administraties12 betrokken bij de activiteiten zoals scheepvaart, 

visvangst op zee, maritiem wetenschappelijk onderzoek en militaire oefeningen te 

raadplegen op zijn minst in twijfel trekke 13  tenzij wordt vastgesteld dat de beoogde 

wijzigingen ondanks alles de activiteiten zouden kunnen aantasten die onder de 

bevoegdheid van deze administraties vallen14.  

 
36. Verder dient men ook voor ogen te houden dat, met toepassing van artikel 14 van het 

koninklijk besluit van 20 december 2000, tal van verplichtingen, zowel op het ogenblik van de 

installatie van de concessie of van de exploitatie ervan toekomen aan de concessiehouders. 

Dit geldt onder meer voor de verplichting tot het “treffen van alle noodzakelijke maatregelen 

voor de bescherming van de openbare veiligheid” (art. 14, 6°) of voor het treffen van “alle 

maatregelen ter bescherming en behoud van het mariene milieu” (art. 14, 8°) of nog “de 

inplanting voorzien van de installaties zodat het toegekende domein zo intensief mogelijk 

wordt gebruikt, rekening houdend met de toegepaste technologie” (art. 14, 10°). 

Het zou niet redelijk zijn de concessiehouder die om aan deze verplichtingen te 

beantwoorden een wijziging van de initieel toegekende domeinconcessie moet aanvragen, 

andermaal te onderwerpen aan het geheel van formaliteiten die voor de toekenning van de 

concessie worden voorgeschreven.  

 

37. Tot slot merken we op dat het Directiecomité van de CREG er in het verleden al van 

is uitgegaan dat de procedure voor de toekenning van de domeinconcessie bij als 

“marginaal” omschreven wijzigingen niet volledig opnieuw moest worden doorlopen. In dit 

bijzondere geval betrof het de N.V. C-POWER die tijdens de procedure tot toekenning van 

                                                 
12

 Het betreft de administraties beoogd onder de artikelen 1, 6°, en 8 van het koninklijk besluit van 20 december 
2000, namelijk : Het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid van het Ministerie van Economische Zaken; het Ministerie van 
Economische Zaken, het Federaal Planbureau, de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en 
culturele aangelegenheden; de Beheerseenheid van het Mathematisch model van de Noordzee en het Schelde-
Estuarium van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken, De Directie scheepvaartpolitie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Verkeer en 
Infrastructuur, het Ministerie van Middenstand en Landbouw; het departement van de Marine van het Ministerie 
van Landsverdediging; evenals de Administratie der Douane en Accijnzen van het Ministerie van Financiën. 
13

 Zie in dit verband advies (A) 040315-CDC-261, nr. 8, p. 7, waarin het Directiecomité naar aanleiding van de 
wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 door dat van 17 mei 2004 stilstond bij het belang van 
het behoud van het toekenningscriterium met betrekking tot “het effect van de installatie op de activiteiten 
toegelaten binnen de zeegebieden krachtens een andere wetgeving of reglementering”. Immers, “de vraag rijst 
met andere woorden of het respecteren van de afgebakende zone een voldoende garantie biedt dat het gebruik 
van de reguliere scheepvaartroutes, de zeevisserij of het wetenschappelijk zeeonderzoek niet in overdreven mate 
zal gehinderd worden, dan wel of het criterium noodzakelijk blijft teneinde de invloed van deze activiteiten alsook 
van andere toegestane activiteiten in de zeegebieden dan scheepvaart, zeevisserij en wetenschappelijk 
zeeonderzoek na te gaan”. De CREG ontving geen antwoord op deze vraag die weliswaar betrekking heeft op 
een toekenningscriterium en niet op een voorgeschreven formaliteit. Maar deze redenering kan opnieuw in 
voorliggend geval worden ingeroepen. 
14

 In voorliggend geval en mits een grondiger onderzoek van de door de betreffende vennootschappen geplande 
wijzigingen, zouden we ons kunnen afvragen of Landsverdediging niet moet worden geraadpleegd in de mate de 
geplande wijzigingen effectief tot gevolg zouden hebben de omvang van de windmolens te vergroten. Dat zou 
onder meer het geval moeten zijn wanneer de zone bestemd voor de inplanting van de installaties – zie, strikter, 
de perimeter van de concessie – kan worden overvlogen. 
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haar concessie in haar aanvraagdossier erom vroeg een turbine van 2 MW te vervangen 

door een andere turbine van 2,3 MW15.  

 

38. Dit geval verschilt dan wel enigszins van de zaak die door het B.N.S.W.E.P. werd 

voorgelegd, in die zin dat de domeinconcessie nog niet was toegekend. Wat in dit geval 

echter belangrijk is, is de vaststelling dat de CREG het beginsel van een vereenvoudigde 

procedure in het geval van een marginale wijziging toeliet. Zij meende dat het niet 

gerechtvaardigd was de betrokken administraties te raadplegen en toetste de wijziging 

bovendien aan de criteria van artikel 3 van het koninklijk besluit. Verder verzocht zij Elia in te 

stemmen met de wijziging en diende te worden aangetoond dat de economische kwaliteit 

van het project niet zou worden gewijzigd. Tot slot moest de vennootschap een financieel 

voorstel voor de behandeling en het verwijderen van de nieuwe installaties voorleggen. Ten 

aanzien van de in voorliggend geval beoogde wijzigingen en onder voorbehoud van 

aanvullende preciseringen ter zake, zouden gelijkaardige voorwaarden kunnen worden 

beoogd. 

Voor het overige onderstreepte het Directiecomité van de CREG dat er geen enkele 

mededingingsaanvraag in deze zaak werd ingediend, zodat niet hoefde te worden nagegaan 

of deze wijziging een impact zou hebben op de vergelijking van de verschillende aanvragen. 

Zoals we hierna zullen vermelden kan de kwestie van de mededinging de toepassing van 

een vereenvoudigde procedure beperken. Wij zijn echter van mening dat dit geen principiële 

hindernis moet vormen voor de toepassing van een vereenvoudigde procedure.  

 

 

II. Rechtsonzekerheid en mogelijke remedies 

 
39. Uit voorgaande analyse blijkt dat het koninklijk besluit van 20 december 2000 zodanig 

kan worden geïnterpreteerd dat het gerechtvaardigd is terug te grijpen naar een 

vereenvoudigde procedure in geval van wijzigingen aan het technische en financiële 

vermogen van het oorspronkelijke project.  

Men kan zelfs oordelen dat het beginsel van het parallellisme der vormen ter zake mogelijks 

niet moet worden toegepast, rekening houdend met het minder belangrijk karakter van de 

aangebrachte wijzigingen.  

 

40. De eerste van beide interpretaties wordt vooral ingegeven door de incoherentie die uit 

een letterlijke lezing van dit artikel blijkt wanneer de CREG bij wijzigingen aan het technische 

en financiële vermogen van het oorspronkelijke dossier geen beoordelingsbevoegdheid zou 

                                                 
15

 Zie de brief onder referentie 20020122013 – ET-C-2001-001. 
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krijgen. Anderzijds zou de stelling dat de titularissen van de domeinconcessies zich bij 

minder belangrijke wijzigingen aan de volledige procedure moeten onderwerpen, indruisen 

tegen de beginselen van behoorlijk bestuur en proportionaliteit. 

 

41. Zoals al verschillende keren beklemtoond werd, zijn deze interpretaties nochtans 

onbetrouwbaar zolang het de tekst van voornoemd koninklijk besluit aan duidelijkheid 

ontbreekt. Kunnen we stellen dat de interpretatie van artikel 14, 3°, overeenstemt met de 

wens van de doctrine volgens dewelke het beginsel van parallellisme der vormen in geval 

van “procédures spéciales expressément prévues ” niet moet worden toegepast? Ondanks 

het streven naar coherentie en rationaliteit, blijft de twijfel terecht.  

 

42. Anderzijds hebben we gezien dat de doctrine temperingen van dit principe duldt, 

indien het niet gerechtvaardigd blijkt de voorgeschreven formaliteiten voor de goedkeuring 

van de basishandeling die men nu wil wijzigen, te volgen. Maar, andermaal is het een 

kwestie van interpretatie van wat wel en niet gerechtvaardigd is. In dit verband dient te 

worden toegegeven dat de voorbeelden van temperingen die door de rechtspraak worden 

geduld, niet overeenstemmen met dit specifieke geval.  

 

43. Om op het vlak van domeinconcessies een zekere rechtszekerheid te waarborgen, is 

een wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 dan ook uiterst wenselijk en 

zelfs onontbeerlijk. Zoals uit de brief van het B.N.S.W.E.P. blijkt, moeten de 

vennootschappen betrokken bij deze sector, immers instemmen met bijzonder belangrijke 

investeringen. De juridische vaagheid waarmee deze reglementering hen confronteert, 

dwingt tot een opheldering van de situatie.  

 

44. Het is geenszins de bedoeling van voorliggende studie om alle aan te brengen 

verbeteringen van naderbij te bekijken. Volgens de CREG moet in een eerste fase worden 

tegemoetgekomen aan de concrete bezorgdheid van het B.N.S.W.E.P. Daarna zou tot een 

volledige wijziging van deze tekst kunnen worden overgegaan. Het Directiecomité van de 

CREG zal in dit verband en als het daartoe een verzoek ontvangt het vereiste advies 

formuleren.  

 

45. De CREG suggereert nu reeds twee aanpassingen van het koninklijk besluit van 

20 december 2000 voor volgende punten :  

 

- Ten eerste moet artikel 14, 3°, van het koninklijk besluit van 20 december 2000 worden 

opgehelderd en het toepassingsgebied ervan worden verruimd.  
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 We hebben immers gezien dat het artikel bij het ontbreken van een dergelijke toelichting 

zou kunnen worden geïnterpreteerd als kreeg de concessiehouder de bevoegdheid om te 

bepalen wanneer de wijzigingen aangebracht aan het technische en financiële vermogen 

van het oorspronkelijke dossier al dan niet belangrijk zijn. Moet deze informatieplicht 

bovendien beperkt blijven tot deze wijzigingen alleen?  

 Wij zijn dan ook van oordeel dat de informatieplicht moet worden verruimd tot iedere 

wijziging van de technische en financiële elementen vermeld in het oorspronkelijke 

dossier.  

 

- Ten tweede zou het gepast zijn een bepaling op te nemen die uitdrukkelijk een procedure 

voor het wijzigen van de domeinconcessies invoert.  

 

 Deze bepaling zou onder hoofdstuk VI van het koninklijk besluit van 20 december 2000 

kunnen worden opgenomen, te meer daar dit hoofdstuk reeds aan dit type van 

problematiek is gewijd. Ze zou zelfs kunnen worden opgenomen onder een §2 van artikel 

19, aangezien de eerste paragraaf de huidige bepaling voor de uitbreiding van de 

perimeter van de concessie vermeldt.  

 

 Volgens deze nieuwe § 2, zou de Minister, op voorstel van de CREG voor iedere andere 

wijziging met betrekking tot de technische en financiële elementen van de 

domeinconcessie, kunnen beslissen om de hoofdstukken III en IV geheel of gedeeltelijk 

niet toe te passen :  

 

. indien de concessiehouder het marginale karakter van de geplande wijzigingen 

rechtvaardigt;  

. of indien hij de wijzigingen rechtvaardigt omdat  technische eisen buiten zijn wil hem 

daartoe dwingen en hij die bij de toekenning van de domeinconcessie niet kon 

voorzien;  

. of nog, indien hij de wijzigingen rechtvaardigt vanuit de verplichting om de 

verplichtingen voorgeschreven door artikel 14 van het koninklijk besluit na te leven.   

 
 Voornoemde afwijking wordt best niet toegepast, indien gelijktijdig :  

. de wijziging plaatsvindt binnen een bepaalde termijn te rekenen vanaf de toekenning 

van de domeinconcessie (bijvoorbeeld een termijn van een jaar) ;  

 

. en indien bij de toekenning van de domeinconcessie, een of meerdere 

mededingingsaanvragen werden ingediend;  
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. en indien de beoogde wijziging een effect zou kunnen hebben gehad op de 

vergelijking van de offertes.  

 
 Voorgaande afwijking zou in geen geval afbreuk mogen doen aan de maatregelen op het 

vlak van bekendmaking en betekening voorzien onder de artikelen 10, § 2, en 11 van het 

koninklijk besluit.  

 

46. In overeenstemming met artikel 6, § 2, van de elektriciteitswet moeten voornoemde 

wijzigingen na beraadslaging in de Ministerraad en op advies van de commissie door middel 

van een koninklijk besluit worden vastgesteld.  

 

47. We merken tot slot op dat artikel 6 van de wet van 1 juni 2005 “tot wijziging van de 

wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt”16 artikel 6, §1 van 

de elektriciteitswet wijzigde door de bevoegdheid van de CREG om voorstellen te formuleren 

te vervangen door een adviserende bevoegdheid, met het oog op de toekenning van de 

domeinconcessies. Het staat vast dat diezelfde adviserende bevoegdheid aan de CREG zou 

moeten worden toegekend wanneer wijzigingen aan het voorstel van het voornoemde artikel 

19 worden beoogd. Dit nieuwe artikel 6 trad echter nog steeds niet in voege. De datum van 

inwerkingtreding moet bij een koninklijk besluit na beraadslaging in de Ministerraad worden 

vastgesteld. Aangezien de CREG een overheidsinstelling onafhankelijk van de Federale 

Staat is, met een eigen rechtspersoonlijkheid, is deze wetswijziging haar nog niet 

tegenstelbaar. Op dit ogenblik zou haar dus enkel een bevoegdheid om voorstellen te 

formuleren moeten worden toevertrouwd.  

 

                                                 

16
 B.S., 14 juni 2005.  
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BESLUIT 

 
Uit voorgaande analyse blijkt dat de antwoorden op de vragen gesteld door het  B.N.S.W.E.P. 

heel wat moeilijkheden opwerpen zolang het het koninklijk besluit van 20 december 2000 dat 

deze aangelegenheid regelt aan duidelijkheid ontbreekt en op sommige punten leemten kan 

vertonen.  

 

Meerdere elementen doen niettemin vermoeden dat de CREG de gevolgen zou moeten 

kunnen beoordelen van de informatie die haar met toepassing van artikel 14, 3°, van 

voornoemd koninklijk besluit moet worden verstrekt. Uitgaande van een vrij gewaagde, maar 

door een streven naar coherentie ingegeven, interpretatie leidt de CREG hieruit het bestaan 

af van een bepaling die impliciet maar onomstotelijk een vereenvoudigde “procedure” voor 

het wijzigen van de domeinconcessies zou voorzien. Deze procedure zou zodoende 

vermijden dat het geheel van voorgeschreven formaliteiten voor de toekenning van de 

oorspronkelijke concessie, nageleefd moet worden.  

 

De CREG peilde ook naar het belang om bij een wijziging van de domeinconcessies al deze 

formaliteiten te vervullen. De oprichting van een zone bestemd voor de inplanting van 

windturbineparken, gekoppeld aan de verplichting om te beantwoorden aan de vereisten van 

artikel 14 van het koninklijk besluit van 20 december 2000, tempert de vereisten die 

voortvloeien uit het beginsel van parallellisme der vormen, dat geldt bij afwezigheid van een 

bijzondere en expliciet voorziene procedure voor het wijzigen van een eenzijdige 

administratieve rechtshandeling.  

 

Voorgaande interpretaties zijn ingegeven door een streven naar coherentie en eerbied voor 

de beginselen van behoorlijk bestuur en proportionaliteit. Maar dit maakt hen daarom niet 

minder delicaat. Anderzijds zou het uiterst wenselijk, lees onontbeerlijk zijn, om op korte of 

langere termijn een wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 te plannen. 

 

Om rekening te houden met de wijzigingen tussengekomen sinds het nemen van dit 

koninklijk besluit, zouden tal van aspecten moeten worden herzien. Wat de specifieke door 

het B.N.S.W.E.P. aangehaalde vragen betreft, zou een herziening van het besluit 

opheldering kunnen verschaffen over de informatieplicht van de concessiehouder en een 

procedure voor het wijzigen van de domeinconcessie kunnen invoeren die in bepaalde 

gevallen voor vereenvoudiging in aanmerking komt. Daarmee zou aan de Minister, 
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op voorstel van de CREG, de bevoegdheid worden toevertrouwd om te oordelen of de 

toekenningsprocedure geheel of gedeeltelijk moet worden gevolgd, met bepaalde mogelijke 

beperkingen, onder meer in geval van mededingingsaanvragen ter gelegenheid van de 

toekenning van de domeinconcessie.  

 

Enkel dergelijke wijzigingen kunnen de rechtszekerheid ter zake garanderen.  
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