
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2019/30491]
12 MEI 2019. — Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt met he oog op
het invoeren van een concurrerende inschrijvingsprocedure voor
de bouw en exploitatie van productie-installaties in de zeegebie-
den onder de rechtsbevoegdheid van België en tot bekrachtiging
van het koninklijk besluit van 11 februari 2019 tot wijziging van
het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van
mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit
hernieuwbare energiebronnen (1)

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij
bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK 1. — Algemene bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 74 van de Grondwet.

HOOFDSTUK 2. — Wijzigingen van de wet van 29 april 1999
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Art. 2. In artikel 2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de
organisatie van de elektriciteitsmarkt, laatstelijk gewijzigd bij de wet
van 30 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de bepaling onder 7°, vervangen bij de wet van 8 januari 2012,
worden de woorden “met inbegrip van het Modular Offshore Grid”
ingevoegd tussen de woorden “uitoefenen,” en de woorden “evenals
voor de interconnector”;

2° de bepaling onder 7°ter, ingevoegd bij de wet van 13 juli 2017,
wordt aangevuld met de bepaling onder f), luidende:

“f) iedere andere offshore installatie voor de transmissie van
elektriciteit, met in begrip van de transformatoren die gebouwd
worden in functie van een domeinconcessie verleend overeenkomstig
artikel 6/3, alsook de onderzeese kabels die deze installaties onderling
en met het onshore transmissienet via de overeenstemmende kabelaan-
landingen op de Belgische gemiddelde laagwaterlijn verbinden met
uitzondering van de uitrustingen die deel uitmaken van een offshore
interconnector;”;

3° het artikel wordt aangevuld met een bepaling onder 71°, luidende :

71°“kavel” : de locatie aangeduid overeenkomstig artikel 6/4 die zich
bevindt binnen de zone afgebakend overeenkomstig de wet van
20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu en ter
organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden
onder de rechtsbevoegdheid van België en bestemd is voor een offshore
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installatie voor de productie van elektriciteit die het voorwerp uitmaakt
van een domeinconcessie overeenkomstig artikel 6/3.”.

Art. 3. In artikel 6 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van
1 juni 2005, worden in paragraaf 1 de volgende wijzigingen aange-
bracht:

1° de woorden “en ter organisatie van de mariene ruimtelijke
planning” worden ingevoegd tussen de woorden “het mariene milieu”
en de woorden “in de zeegebieden”;

2° de woorden “tot de inwerkingtreding van artikel 6/3” worden
ingevoegd tussen de woorden “kan de minister” en de woorden “, na
advies van de commissie”.

Art. 4. In artikel 6/2 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van
13 juli 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in § 1, 1°, worden de woorden “bedoeld in artikel 2, 7°ter, a) tot e)”
ingevoegd tussen de woorden “Modular Offshore Grid” en de woorden
“in dienst”;

2° in paragraaf 2 worden de woorden “bedoeld in artikel 2, 7°ter, a)
tot en met e)” ingevoegd tussen de woorden “Modular Offshore Grid” en
het woord “echter”, en wordt de paragraaf aangevuld met de woorden
“bedoeld in artikel 2, 7°ter, a) tot e)”.

Art. 5. In dezelfde wet wordt een artikel 6/3 ingevoegd, luidende :

“Art 6/3. § 1. Onverminderd de domeinconcessies verleend overeen-
komstig artikel 6 is de bouw en exploitatie van een installatie voor de
productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen in de
zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België slechts toegestaan
in de daartoe voorziene kavels voor zover daartoe voorafgaandelijk een
domeinconcessie werd verkregen overeenkomstig dit artikel.

§ 2. Met inachtneming van de bepalingen vastgesteld krachtens
paragrafen 3 tot en met 6, en onverminderd de bepalingen van de wet
van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu en ter
organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden
onder de rechtsbevoegdheid van België, kunnen de minister en de
minister bevoegd voor het mariene milieu en mariene ruimtelijke
planning na de organisatie van een concurrerende inschrijvingsproce-
dure aan de geselecteerde inschrijver van voornoemde procedure een
domeinconcessie, bedoeld in paragraaf 1, verlenen voor een duur van
maximum dertig jaar waarin zowel de bouwfase, exploitatiefase en de
ontmantelingsfase begrepen moeten zijn.

§ 3. Bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, na
advies van de commissie, bepaalt de Koning het verloop van de
concurrerende inschrijvingsprocedure, de voorwaarden en procedure
tot toekenning van de domeinconcessies en de algemene voorwaarden
voor het gebruik van de kavels, en inzonderheid :

1° de nadere regels van de concurrerende inschrijvingsprocedure en
de inhoud van het bestek, met zorg voor een gepaste publiciteit, een
daadwerkelijke mededinging en gelijke behandeling van alle kandida-
ten die deelnemen. De regels die de concurrerende inschrijvingsproce-
dure organiseren zorgen er in het bijzonder voor dat de keuze voor de
winnende inschrijver die de meest gunstige inschrijving heeft inge-
diend gelijktijdig zal gebeuren met de toekenning van de vergunningen
en machtigingen vereist krachtens de wet van 13 juni 1969 inzake de
exploratie en de exploitatie van niet -levende rijkdommen van de
territoriale zee en het continentaal plat en de wet van 20 januari 1999 ter
bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van de mariene
ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid
van België;

2° de ontvankelijkheidscriteria waaraan de kandidaten van de
concurrerende inschrijvingsprocedures dienen te voldoen, die onder
meer betrekking hebben op de technische, organisatorische, financiële
en professionele capaciteit van de inschrijver;

3° de objectieve, niet-discriminerende en transparante toekennings-
criteria op basis waarvan een rangorde wordt opgemaakt en de
geselecteerde inschrijver van de concurrerende inschrijvingsprocedure
wordt aangeduid;

4° de regels inzake het sluiten van de contractuele band tussen de
Belgische staat en de geselecteerde inschrijver van de concurrerende
inschrijvingsprocedure, de rechten en plichten van de partijen, alsook
de regels inzake controlewijziging, fusie of splitsing van de titularis van
een domeinconcessie;

5° de regels inzake de overdracht, gehele of gedeeltelijke ontheffing
en intrekking van de domeinconcessie;
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6° de regels inzake de start en duur van de domeinconcessie, de
bouwfase, de exploitatiefase en ontmantelingsfase;

7° de activiteiten die de titularis van een domenconcessie kan
ontwikkelen naast de productie van elektriciteit uit hernieuwbare
energiebronnen in de desbetreffende kavel;

8° de financiële zekerheden die de titularis van een domeinconcessie
dient te stellen;

9° de mate waarin en de wijze waarop burgerparticipatie door de
titularis van een domeinconcessie kan worden voorzien;

10° in voorkomend geval, de steun overeenkomstig artikel 7 voor een
maximale duurtijd van 15 jaar;

11° de regels inzake verzaking aan de domeinconcessie door de
domeinconcessiehouder en de verzakingsvergoeding die daarvoor zal
moeten worden betaald.

§ 4. In overleg met de minister, de minister bevoegd voor het mariene
milieu en mariene ruimtelijke planning en de commissie, voert de
netbeheerder alle noodzakelijke studies uit voor de uitbreiding van het
Modular Offshore Grid bedoeld in artikel 2, 7°ter, f). De door de
netbeheerder opgelopen kosten voor de opmaak van deze studies
worden gedekt door de tarieven van de netbeheerder bedoeld in
artikel 12.

§ 5. Voorafgaand aan de concurrerende inschrijvingsprocedure
voeren de minister en de minister bevoegd voor het mariene milieu en
mariene ruimtelijke planning in overleg met de commissie en de
netbeheerder alle noodzakelijke studies uit met betrekking tot de
locatie van de installaties bedoeld in paragraaf 1 en laten de resultaten
van deze studies certificeren.

§ 6. Het bestek voor de concurrerende inschrijvingsprocedures wordt
minstens zes maanden vóór de uiterste datum voor indiening van de
biedingen in het Belgisch Staatsblad en in het Publicatieblad van de
Europese Unie bekendgemaakt.

§ 7. Artikel 4 is niet van toepassing op de installaties bedoeld in
paragraaf 1.”.

Art. 6. In dezelfde wet wordt een artikel 6/4 ingevoegd, luidende:

“Art. 6/4. § 1. Bij een besluit, vastgesteld na overleg in de
Ministerraad, na advies van de commissie en na raadpleging van de
netbeheerder, bepalen de minister en de minister bevoegd voor het
mariene milieu en mariene ruimtelijke planning onder meer de locatie,
de omvang en het aantal kavels die voorwerp uitmaken van een
domeinconcessie overeenkomstig artikel 6/3. In hetzelfde besluit
worden eveneens de resultaten van de studies bedoeld in artikel 6/3,
§§ 4 en 5, opgenomen alsook de locatie van de transmissienetelementen
bedoeld in artikel 2, 7°ter, f). Deze laatste informatie zal in het bestek
van de concurrerende inschrijvingsprocedure worden opgenomen.

Met het oog op de identificatie van de kavels bedoeld in het eerste lid
wordt rekening gehouden met:

1° de vervulling van maatschappelijke functies van de zee, waaron-
der het belang van een doelmatig ruimtegebruik van de zee;

2° de gevolgen van een aanwijzing voor derden;

3° het milieubelang;

4° de kosten om een installatie voor de productie van elektriciteit in
de kavel te realiseren;

5° het belang van de meest optimale en kostenefficiënte aansluiting
van de productie- installatie op het Modular Offshore Grid.”.

§ 2. De netbeheerder stelt een ontwerp van uitbreiding van het
Modular Offshore Grid bedoeld in artikel 2, 7°ter, f), op. Dit ontwerp is
onderworpen aan het advies van de Commissie en wordt ter goedkeu-
ring voorgelegd aan de minister en de minister bevoegd voor het
mariene milieu en mariene ruimtelijke planning.

Art. 7. In dezelfde wet wordt een artikel 6/5 ingevoegd, luidende:

“Art 6/5. § 1. Installaties voor de productie van elektriciteit die het
voorwerp uitmaken van een in artikel 6/3 bedoelde domeinconcessie
worden aangesloten op het Modular Offshore Grid. De netbeheerder
bepaalt het aansluitingspunt op het Modular Offshore Grid en de door de
titularis van een domeinconcessie te respecteren technische voorschrif-
ten met het oog op de aansluiting van zijn installatie. Zowel de locatie
van het aansluitingspunt als de technische voorschriften worden
opgenomen in het bestek van de concurrerende inschrijvingsprocedure.
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§ 2. Bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op
voorstel van de commissie, zal de Koning na overleg met de
netbeheerder de uiterste datum bepalen waarop elk deel van de
uitbreiding van het Modular Offshore Grid bedoeld in artikel 2, 7°ter, f),
in dienst moet gesteld zijn.

§ 3. Bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op
voorstel van de commissie, zal de Koning een vergoedingssysteem
instellen ten behoeve van de betrokken titularissen van een domein-
concessie bedoeld in artikel 6/3, ingeval de uitbreiding van het Modular
Offshore Grid bedoeld in artikel 2, 7°ter, f), geheel of gedeeltelijk niet in
dienst zou gesteld zijn op de datum bepaald krachtens paragraaf 2, of
ingeval van een volledige of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van het
Modular Offshore Grid na de indienststelling ervan.

§ 4. De besluiten bedoeld in paragrafen 2 en 3 worden geacht nooit
uitwerking te hebben gehad, indien ze niet bij wet zijn bekrachtigd
binnen twaalf maanden na de datum van hun inwerkingtreding.

§ 5. De doorrekening in de tarieven van de netbeheerder van de
kosten van een uit paragraaf 3 resulterende vergoeding gebeurt met
toepassing van de tariefmethodologie bedoeld in artikel 12. Wanneer de
volledige of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van het Modular Offshore
Grid bedoeld in artikel 2, 7°ter, f), echter te wijten is aan een zware of
opzettelijke fout van de netbeheerder, wordt de kost van de vergoeding
door de commissie te zijnen laste gelegd in evenredig verband met zijn
fout zonder dat die, voor het geheel van de gebeurtenissen die
gedurende een gegeven jaar plaatsvinden, hoger mag zijn dan de
vergoeding, resulterend uit de tariefmethodologie, die hem tijdens
datzelfde jaar wordt toegekend voor de verwezenlijking en het beheer
van het Modular Offshore Grid bedoeld in artikel 2, 7°ter, f).”

Art. 8. In artikel 7, § 1, eerste lid, van dezelfde wet, laatst gewijzigd
bij de wet van 27 december 2012 worden de woorden “artikel 6”
vervangen door de woorden “de artikelen 6 en 6/3”.

Art. 9. In artikel 13/1, § 2, eerste lid, van dezelfde wet, laatst
gewijzigd bij de wet van 13 juli 2017, worden in de bepaling onder 8°
de woorden “of een domeinconcessie op basis van artikel 6/3”
ingevoegd tussen de woorden “op basis van artikel 6” en de woorden
“of het gebruik van”, en worden de woorden “zo een concessie”
vervangen door de woorden “zulke concessies”.

Art. 10. In artikel 21, eerste lid, 1°, van dezelfde wet, laatstelijk
gewijzigd bij de wet van 26 december 2013, worden de woorden “in
artikel 6” na de woorden “de milieubescherming in de mariene
gebieden bedoeld” en na de woorden “uit hernieuwbare energiebron-
nen in de mariene gebieden bedoeld” vervangen door de woorden “in
de artikelen 6 en 6/3”.

HOOFDSTUK 3. — Bekrachtiging van het koninklijk besluit van
11 februari 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002
betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van
elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen

Art. 11. Het koninklijk besluit van 11 februari 2019 tot wijziging van
het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van
mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit
hernieuwbare energiebronnen wordt bekrachtigd met ingang van
3 maart 2019, de dag van de inwerkingtreding ervan.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 12 mei 2019.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Energie,
M. C. MARGHEM

De Minister van de Noordzee,

Ph. DE BACKER

Met ’s Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

K. GEENS

Nota

(1) Kamer van volksvertegenwoordigers :
(www.dekamer.be)
Stukken : 54-3581 (2018/2019)
Integraal Verslag : 4 april 2019.
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