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Circulaire met betrekking tot 'de verbintenissen in het kader van de energietransitie' 

bedoeld in punt 64 van de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme, 

goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 30 mei 2021 tot goedkeuring van de 

werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme overeenkomstig artikel 

7undecies, § 12, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt 

Punt 64 van de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (hierna 'Werkingsregels') , 

goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 30 mei 2021 tot goedkeuring van de werkingsregels van het 

capaciteitsvergoedingsmechanisme overeenkomstig artikel 7undecies, § 12, van de wet van 29 april 

1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, bevat 'de verbintenissen in het kader van de 

energietransitie'. 

Overeenkomstig voornoemd punt 64 van de Werkingsregels wordt een verklaring gevoegd bij het 

prekwalificatiedossier bedoeld in artikel 7undecies, § 8 van de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna 'Elektriciteitswet') waarin de betreffende capaciteitshouder 

zich akkoord verklaart om de verbintenissen bedoeld in voornoemd punt 64 aan te gaan en na te leven 

onder de opschortende voorwaarde dat een capaciteitscontract zou worden verkregen. 

Deze bepaling stelt dat de naleving van de verbintenissen onder (i), (ii) en (iii) dient aangetoond te 

worden ten aanzien van de AD Energie van de FOD Economie. 

Gelet op bovenstaande bevat deze circulaire een aantal richtsnoeren voor de toepassing van de 

betreffende regelgeving . 

1. WETTELIJKE BASIS 

Bij de wet van 22 april 2019 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van 

de elektriciteitsmarkt, teneinde een capaciteitsvergoedingsmechanisme in te stellen 1, werd een wettelijk 

kader voorzien voor de invoering van een capaciteitsvergoedingsmechanisme in België. De artikelen 

5, 6, 7, 8, 9, 10 en 14 van de CRM-wet van 22 april 2019, die nog niet in werking waren getreden, 

werden opgeheven en vervangen bij de wet van 15 maart 2021 tot wijziging van de wet van 29 april 

1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot wijziging van de wet van 22 april 2019 

tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt teneinde 

een capaciteitsvergoedingsmechanisme in te stellen, door hetgeen bepaald in voornoemde wet van 15 

maart 2021 die integraal in werking trad de tiende dag na diens bekendmaking op 19 maart 2021 in het 

Belgisch Staatsblad . Artikel 6 van de CRM-wet van 22 april 2019 dat voor het eerst een artikel 

7undecies in de Elektriciteitswet invoegde werd bijgevolg door de CRM-wet van 15 maart 2021 

1 http://www.ejustice.just.fgov .be/eli/wet/2019/04/22/2019012267 /justel 
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opgeheven (cfr. artikel 13 van de CRM-wet van 15 maart 2021) en tegelijkertijd werd een nieuw artikel 

7undecies in de Elektriciteitswet ingevoegd (cfr. artikel 4 van de CRM-wet van 15 maart 2021). 

Artikel 7undecies, § 12, eerste lid van de Elektriciteitswet bepaalt dat de commissie voor de regulering 

van de elektriciteit en het gas (hierna 'CREG'), op voorstel van de netbeheerder die voorafgaand de 

marktdeelnemers raadpleegt, de Werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme vaststelt. 

Overeenkomstig artikel 7undecies, § 12, vijfde lid, van de Elektriciteitswet heeft de Koning de 

werkingsregels, zoals voorgesteld door de CREG, integraal goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 

30 mei 2021 tot goedkeuring van de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme 

overeenkomstig artikel 7undecies, § 12, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van 

de elektriciteitsmarkt, die. bijgevolg op 1 juni 2021 in werking zijn getreden. 

Punt 64 van de Werkingsregels betreffende de verbintenissen in het kader van de energietransitie 

bepaalt het volgende: 

"64. Partijen die zich wensen in te schrijven voor de prekwalificatie met nieuwe installaties (15 jaar contracten) 

aangedreven door fossiele brandstoffen beseffen en erkennen dat het bekomen van een capaciteitscontract hun 

geenszins vrijstellen van huidige en toekomstige Europese en Belgische wetgeving en doelstellingen ter reductie 

van de uitstoot van broeikasgassen. Temeer, het bekomen van een capaciteitscontract engageert hen om bij te 

dragen aan het beleidsvoorbereidende werk om deze doelstellingen te realiseren. Hiertoe voegen zij een 

schriftelijke verklaring toe waarbij zij er zich toe verbinden 

om uiterlijk tegen 31/12/2026 een onderzoek uit te voeren naar de technische en economische 

haalbaarheid van de reductie van de uitstoot van broeikasgassen, in lijn met de Europese en Belgische 

wetgeving en doelstellingen ter zake, van de betreffende, effectief in dienst genomen installatie 

tegen 31/12/2027 een uitstootreductiep/an op te stellen, waarin wordt aangegeven hoe wordt bijdragen 

aan de transitie naar klimaatneutraliteit in 2050, met tussentijdse doelstellingen voor de jaren 2035 en 

2045 en 

om tegen ten laatste 2050 nu/uitstoot of negatieve uitstoot te bereiken. De betrokken partijen met effectief 

nieuw in dienstgenomen installaties (aangedreven door fossiele brandstoffen) kunnen beslissen de 

betreffende studie gezamenlijk uit te voeren. 

De verklaring waatvan sprake in bovenstaande paragraaf dient gevoegd te worden bij het prekwalificatiedossier. 

De aanwezigheid etvan wordt gecontroleerd door de netbeheerder. De naleving van de verbintenissen onder (i), 

(ii) en (iii) dient aangetoond te worden ten aanzien van de AD Energie van de FOD Economie." 

In het licht van voornoemde bepalingen is een marktdeelnemer die zich wenst in te schrijven voor de 

prekwalificatie met nieuwe installaties (15 jaar contracten) aangedreven door fossiele brandstoffen 

verplicht een schriftelijke verklaring bij diens prekwalificatiedossier te voegen waarin hij zich ertoe 

verbindt om bij te dragen aan het beleidsvoorbereidende werk om de doelstellingen ter reductie van de 

uitstoot van broeikasgassen te realiseren en de drie bovenstaande verbintenissen zal aangaan en 

naleven onder de opschortende voorwaarde dat dergelijk capaciteitscontract wordt gesloten. 
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In punt 64 van de Werkingsregels wordt eveneens bepaald dat de naleving van deze verbintenis dient 

aangetoond te worden ten aanzien van de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst 

Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. 

De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (vertegenwoordigd door de 

voorzitter van het Directiecomité), is krachtens artikel 30bis van de Elektriciteitswet, belast met de 

administratieve controle op de naleving van de Elektriciteitswet en haar uitvoeringsbesluiten. 

2. TOELICHTING BIJ DE BIJ HET PREKWALIFICATIEDOSSIER VERPLICHT BIJ TE VOEGEN 

SCHRIFTELIJKE VERKLARING TOT VERBINTENIS TOT BIJDRAGE AAN HET 

BELEIDSVOORBEREIDENDE WERK OM DE DOELSTELLINGEN TER REDUCTIE VAN DE 

UITSTOOT VAN BROEIKASGASSEN TE REALISEREN 

Overeenkomstig de bedoeling van de wetgever om effectieve concurrentie te waarborgen en om de 

kostprijs van het capaciteitsvergoedingsmechanisme zo laag mogelijk te houden, hebben de 

verbintenissen bedoeld in punt 64 van de Werkingsregels slechts ·betrekking op de effectief in dienst 

genomen installatie waarvoor een capaciteitscontract wordt gevraagd (door deelname aan de 

prekwalificatieprocedure en de veiling). 

Een model van verklaring hiertoe wordt opgesteld door de Federale Overheidsdienst Economie, 

K.M.O., Middenstand en Energie. 

3. SLOTBEPALING 

De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie wordt hierbij dan ook 

verzocht om in functie van haar controlebevoegdheid in het kader van punt 64 van de Werkingsregels 

en de administratieve controlebevoegdheid op de naleving van de Elektriciteitswet en haar 

uitvoeringsbesluiten krachtens artikel 30bis van de Elektriciteitswet, 'de verbintenissen in het kader van 

de energietransitie' bedoeld in punt 64 van de Werkingsregels, overeenkomstig bovenstaande 

richtsnoer te interpreteren en toe te passen. 

De Minister verzoekt de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie een 

ontwerp verklaring houdende de verbintenissen bedoeld in punt 64 van de Werkingsregels op te stellen 

en te publiceren op diens website opdat deze gebruikt zou kunnen worden door de marktdeelnemers 

die zich wensen in te schrijven voor de prekwalificatie met nieuwe installaties (15 jaar, contracten) 

aangedreven door fossiele brandstoffen en de controle te vereenvoudigen. 

De Minister verzoekt tot slot de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 

om deze circulaire op diens website te publiceren. 
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Gegeven te Brussel , op 

TINNE VAN DER STRAETEN 
Minister van Energie 

ff 9. 06. 2021 


