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

[C − 2020/20024]

8 JANUARI 2020. — Ministerieel besluit houdende instructie aan de
netbeheerder om een strategische reserve aan te leggen vanaf
1 november 2020

De Minister van Energie,

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt (hierna: “wet van 29 april 1999”), artikel 7quater,
ingevoegd door de wet van 26 maart 2014 en gewijzigd door de wet van
30 juli 2018;

Gelet op de probabilistische analyse van de netbeheerder van
15 november 2019 met betrekking tot ’s lands bevoorradingszekerheid
voor de winterperiode 2020-2021 uitgevoerd overeenkomstig arti-
kel 7bis van de wet van 29 april 1999, ingevoegd bij de wet van
26 maart 2014 en gewijzigd door de wet van 30 juli 2018, alsook op het
begeleidend schrijven bij die analyse;
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Gelet op het advies van de Algemene Directie Energie van 13 decem-
ber 2019, betreffende de vaststelling van de behoefte aan een
strategische reserve voor de winterperiode 2020-2021, opgesteld over-
eenkomstig artikel 7ter van voornoemde wet van 29 april 1999,
ingevoegd door de wet van 26 maart 2014 en gewijzigd door de wet van
30 juli 2018;

Overwegende dat zowel de aangehaalde motieven als de voorge-
stelde hoeveelheden overeenstemmen met de vastgestelde behoeften;

Overwegende dat de bevoorradingszekerheid van het land het
aanleggen van een strategische reserve vereist;

Overwegende dat zowel de netbeheerder in zijn probabilistische
analyse als de Algemene Directie Energie in haar advies, op basis van
deterministische berekeningen, van mening is dat de totale strategische
reserve die nodig is om de continuïteit van de voorziening te
waarborgen, nul bedraagt;

Overwegende dat bovendien de vastgestelde maximum hoeveel-
heden beschikbaar voor import, slechts daadwerkelijk beschikbaar zijn
voor import wanneer in het bijzonder de weersomstandigheden de
exporterende landen in staat stellen om die hoeveelheden daadwerke-
lijk op de markt te brengen;

Overwegende dat indien de omstandigheden met betrekking tot de
bevoorradingszekerheid dermate evolueren dat het volume van de
strategische reserve niet langer overeenstemt met de criteria bedoeld in
artikel 7bis, § 2, van de wet dan kan het vereiste volume van de
strategische reserve herzien worden,

Besluit :

Artikel 1. De definities vervat in artikel 2 van de wet van
29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zijn
van toepassing op dit besluit.

Voor de toepassing van dit besluit wordt met “wet” bedoeld de wet
van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

Art. 2. De netbeheerder heeft tot taak een strategische reserve aan te
leggen voor een volume van 0 MW voor een periode van één jaar vanaf
1 november 2020.

Overeenkomstig hoofdstuk IIbis van de wet moet dit volume
samengesteld zijn uit capaciteiten - voor wat betreft productiecapaci-
teiten - die, zonder het aanleggen van een strategische reserve, niet
beschikbaar geweest zouden zijn op 1 november 2020.

Art. 3. Overeenkomstig met artikel 7quater, derde lid, van de wet,
kan de netbeheerder ten laatste op 1 september 2020 tot taak hebben bij
wege van een in Ministerraad overlegd ministerieel besluit om, op basis
van een geactualiseerde analyse van de netbeheerder en/of advies van
de Algemene Directie Energie, het vereiste volume van de strategische
reserve vastgelegd overeenkomstig artikel 2 aan te passen in functie
van de waargenomen situatie.

Art. 4. Het afsluiten van een overeenkomst met de netbeheerder in
het raam van de strategische reserve doet geen afbreuk aan de
mogelijkheid voor de commissie om de werkingsregels aan te passen.

Art. 5. Dit besluit wordt betekend aan de netbeheerder en aan de
commissie en wordt gepubliceerd op de website van de Algemene
Directie Energie.

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op 15 januari 2020.

Brussel, 8 januari 2020.

De Minister van Energie,
M. C. MARGHEM
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