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Lijst en analyse van de acties die nodig zijn voor de activering van Plan B in 
uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 23 december 2021 
 
 
De Ministerraad van 23 december 2021 heeft aan het FANC en aan de AD Energie van de FOD Economie 
gevraagd om tegen 17 januari een oplijsting en een analyse te doen van de acties die nodig zijn voor het 
activeren van Plan B indien op 18 maart zou blijken dat het rapport van Elia met betrekking tot de T-4 veiling 
2021 onvoldoende bevoorradingszekerheid biedt. 

Om dit verzoek te kunnen inwilligen, werden tal van overlegmomenten georganiseerd tussen het FANC en de 
AD Energie van de FOD Economie. U vindt in bijlage het resultaat van die werkzaamheden in de vorm van een 
gemeenschappelijke geïntegreerde planning waarin de verschillende acties worden opgesomd die nodig zouden 
zijn indien de regering zou beslissen om plan B in Q2 2022 te activeren. 

Rekening houdend met de urgentiecontext waarin de activering van dit plan B zou moeten plaatsvinden, werd 
voor de verschillende acties ook een raming gemaakt van de minimale noodzakelijke tijd voor de verschillende 
stappen. Hierbij dient erop gewezen dat de termijnen die in de tabel staan weliswaar realistisch zijn maar geba-
seerd zijn op hypothesen en onder voorbehoud dat de opgesomde stappen zonder vertraging verlopen. 

Het is van belang erop te wijzen dat het FANC en de AD Energie ook een contact hebben gehad met de kern-
exploitant Electrabel. Laatstgenoemde heeft ons in een schrijven van 12 januari 2022 gericht aan het FANC de 
nota betreffende de LTO-kalender bezorgd, zoals die door Electrabel in september 2020 bezorgd was met name 
aan de formateurs van de (toekomstige) regering alsook aan de vertegenwoordigers van de verschillende poli-
tieke partijen. In haar schrijven heeft Electrabel zich er niet tegen verzet dat het standpunt dat in die nota werd 
toegelicht, gebruikt zou worden in het kader van de analyses van het FANC en van de AD Energie. Electrabel 
wenste er onze aandacht op te vestigen dat het uitgangspunt van elke overweging betreffende een verlenging 
van de exploitatieduur van een of meer kernreactoren op de twee volgende elementen gebaseerd moet zijn : 

- Een vraag tot verlenging van een of meer kernreactoren door de regering 

- Het bestaan van een duidelijk, stabiel en coherent reglementair kader waarin de eisen inzake nucleaire 
veiligheid worden beschreven die op die verlenging van toepassing zullen zijn. 

Electrabel geeft echter aan dat dit geen exhaustieve nota is omdat zij geen rekening houdt met een aantal 
elementen die op het ogenblik dat zij werd opgesteld niet gekend waren, met name de bijkomende beperkingen 
die gepaard gaan met de impact op het nucleair dossier van een wijziging van de CRM-wet waarvoor de toe-
stemming moet worden gevraagd aan de Europese Commissie en een goedkeuring van de werkzaamheden 
voor de exploitatieduurverlenging door het FANC. Het is van belang erop te wijzen dat, voor de acties die in 
handen zijn van Electrabel, de kalender die zij tevoren aan de regering hadden meegedeeld als basis werd ge-
bruikt voor deze analyse. 

Bij de uitwerking van plan B heeft de AD Energie zich hoofdzakelijk geconcentreerd op de specifieke acties 
betreffende haar “energie”-bevoegdheden (aanpassing van het CRM, wijziging van de wet op de kernuitstap, 

Brussel, 17 januari 2022 



2/13 

 

 

...). Voor meer informatie over de “nucleaire” bevoegdheden (toelichting van de reglementering inzake nucleaire 
veiligheid, LTO-dossier, ontmanteling, ... ) verwijzen wij naar de nota van het FANC. 
 
Het is van belang erop te wijzen dat onderstaand plan B enkel realiseerbaar is indien alle voorwaarden die het 
inhoudt tegelijkertijd vervuld zijn en indien alle betrokken partijen, elk binnen het eigen bevoegdheden, wer-
ken aan de realisatie ervan. 
 
Rekening houdend met de beperkte beschikbare tijd voor de opmaak van deze nota kon plan B niet exhaustief 
worden uitgewerkt. Indien de regering begin Q2 2022 een principebeslissing zou nemen over de activering van 
plan B zou zo spoedig mogelijk met de betrokken partijen een gedetailleerd plan moeten worden uitgewerkt.  
 

1 Beschrijving van plan B 
 
De verlenging van de exploitatieduur van een of meer kernreactoren voor een periode van 10 jaar (2025-2035) 
werd als hypothese genomen. 

De verlenging van de exploitatieduur van een of meer kernreactoren (“Long Term Operation” of LTO) zou enkel 
mogelijk zijn indien aan de drie volgende voorwaarden opeenvolgend voldaan is:  

- De regering beslist de exploitatieduur van een of meer kernreactoren te verlengen 

- De kernexploitant gaat ermee akkoord de nodige investeringen te realiseren 

- De nucleaire veiligheidsautoriteit is van mening dat een veilige exploitatie mogelijk is 

Tevens zal er rekening moeten worden gehouden met het opzetten van een nieuw CRM en zullen met de 
Europese Commissie de nodige consultaties moeten plaatsvinden om de voorwaarden van die verlenging te 
bepalen. 

Het plan bevat chronologisch gezien alle noodzakelijke acties die de verschillende bij dit dossier betrokken 
actoren moeten uitvoeren, rekening houdend met hun verantwoordelijkheid en bevoegdheid en binnen de 
daarvoor voorziene termijn. Opgemaakt in overleg met het FANC, stelt het plan een indicatieve timing voor 
zodat de beslissingen genomen kunnen worden door elke partij die betrokken is bij de uitvoering van plan B. 
Om de operatie tot een goed einde te brengen spreekt het vanzelf dat die planning de steun behoeft van alle 
bij dit dossier betrokken actoren. 

Plan B werd ingedeeld in 7 taken : 

- Taak 1 : Principebeslissing 

- Taak 2 : Verduidelijking van het reglementair kader inzake nucleaire veiligheid 

- Taak 3 : Nieuw CMR-mechanisme 

- Taak 4 : Milieueffectbeoordeling 

- Taak 5 : Wijziging van de wet op de kernuitstap 

- Taak 6 : Dossier « LTO » 

- Taak 7 : Kernbrandstof 

De 7 taken van plan B zijn toegelicht in de volgende afdelingen waarbij de focus is gelegd op de bevoegdheden 
die (geheel of gedeeltelijk) vallen onder de bevoegdheden van de AD Energie. Wij verwijzen naar de nota van 
het FANC voor de punten die behoren tot hun bevoegdheid. 

1.1 Taak 1 : Principebeslissing 
In het kader van de resultaten van de veiling van het CRM werden twee nieuwe STEG-centrales met elk een 
geïnstalleerde capaciteit van ongeveer 800 MWd geselecteerd. Een evaluatie van de bevoorradingszekerheid 
werd uitgevoerd en een door de minister van energie neergelegd rapport voor het jaar 2025 en verder werd 
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binnen de regering besproken en gepubliceerd. Het besluit van die evaluatie geeft duidelijk aan dat de bevoor-
radingszekerheid gegarandeerd is indien alle bij de veiling van het CRM geselecteerde capaciteiten beschikbaar 
zijn. De twee nieuwe STEG-centrales zijn essentieel in deze evaluatie. In beide gevallen is het vergunningstra-
ject echter nog niet volledig voltooid. In het geval van de STEG-centrale van Engie te Awirs bevindt de vergun-
ning zich in de finale fase en is enkel een beroep betreffende het wetgevend gedeelte van de vergunning mo-
gelijk. De tweede geselecteerde STEG-centrale van Engie te Vilvoorde kreeg geen milieuvergunning van de 
gewestelijke regering. Hoewel een beroep of een nieuwe vergunningsprocedure mogelijk is, is een capaciteit 
van 796 Mwd onzeker. 

Die lacune zou bijzonder problematisch zijn voor de bevoorradingszekerheid in 2025-2026. Daarom heeft de 
regering op 23 december 2021 een politiek akkoord gesloten om deze kwestie in het eerste kwartaal van 2022 
op te lossen. Het hoofddoel bestaat erin aan Engie de tijd te geven om voor 15 maart 2022 een vergunning te 
bekomen voor de STEG-centrale te Vilvoorde. 

Indien de vergunning in dat stadium niet afgeleverd wordt, is er een capaciteit van 800 Mwd nodig om de 
bevoorradingszekerheid te garanderen voor het leveringsjaar 2025. Die capaciteit zal geselecteerd worden uit 
projecten die niet geselecteerd zijn bij de eerste veiling Y-4 van het Belgische CRM in oktober 2021 en die over 
alle nodige vergunningen beschikken. 

Tegen 18 maart 2022 zal transmissienetbeheerder Elia een rapport publiceren om de bevoorradingszekerheid 
te toetsen aan de beschikbare capaciteiten. Indien het rapport tot het besluit komt dat de bevoorradingszeker-
heid verstoord is, zal uiterlijk op 1 april 2022 een ministerieel besluit worden genomen om het bestaande con-
tract van de niet vergunde geselecteerde capaciteit te vernietigen en een op de veiling van oktober 2021 aan-
vullende toewijzingsprocedure op te starten. Op 8 april 2022 zal een veilingrapport worden gepubliceerd en 
zullen de nieuwe capaciteithouders worden geïnformeerd. 

Indien het rapport van Elia van 18 maart 2022 besluit dat de capaciteit die vergund is na afloop van de veiling 
Y-4 van oktober 2021 niet volstaat om de bevoorradingszekerheid te garanderen zal een nieuwe analyse van 
de mogelijke opties plaatsvinden, waaronder de optie plan B. Voor eind april 2022 zal aan Elia een comfort letter 
gevraagd worden betreffende de overeenstemming tussen de geleverde capaciteit en de geraamde energiebe-
hoeften. 

Gelet op het voorgaande is het belangrijk dat er door de regering een beslissing wordt genomen over een even-
tuele verlenging van de exploitatieduur van een of meer kernreactoren uiterlijk eind Q1 2022. 

Van zodra die beslissing genomen is, moet de exploitant geraadpleegd worden om na te gaan of hij bereid is 
alles in het werk te stellen om binnen de vooropgestelde termijn een LTO-dossier voor te bereiden. 

Bij een positief antwoord van de exploitant moet met hem een onderhandeling worden opgestart om de eco-
nomische voorwaarden van die verlenging te definiëren. 

De Europese Commissie moet dan snel gecontacteerd worden om de compatibiliteit ervan met de reglemente-
ring inzake staatssteun te evalueren, rekening houdend met het grote risico voor de bevoorradingszekerheid. 

1.2 Taak 2 : Toelichting van het reglementair kader inzake nucleaire veiligheid 
 

Wij verwijzen naar de nota van het FANC. 

1.3 Taak 3 : Nieuw CMR-mechanisme 

1.3.1 Context 

De Europese Commissie heeft na het opstarten van de formele onderzoeksprocedure in september 2020 zoals 
bedoeld in artikel 108, lid 2 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna `VWEU), op 
27 augustus 2021 een positieve beslissing genomen houdende de goedkeuring van het Belgische capaciteits-
mechanisme op grond van de EU-staatsteunregels. 
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Het CRM-steunregime heeft als doel de bevoorradingszekerheid in elektriciteit te verzekeren na de voorziene 
sluiting van alle kerncentrales op het Belgische grondgebied, en simultaan de energietransitie te ondersteunen, 
zonder dat de mededinging op de eengemaakte elektriciteitsmarkt buitensporig wordt verstoord. 

De Europese Commissie heeft geoordeeld dat het capaciteitsmechanisme wettig is daar deze in overeenstem-
ming met artikel 108, lid 3 VWEU, is aangemeld voorafgaand aan de implementatie. (randnummer 341 van de 
beslissing van de Europese Commissie van 27.08.2021). De Europese Commissie heeft eveneens geoordeeld 
dat het Belgisch capaciteitsmechanisme verenigbaar is met de interne markt op basis van artikel 107, lid 3, c) 
VWEU. Het Belgisch capaciteitsmechanisme is goedgekeurd voor een maximumperiode van 10 jaar vanaf de 
eerste veiling. 

De beoordeling van het verenigbaar karakter van het capaciteitsmechanisme met de interne markt door de 
Europese Commissie is echter gebaseerd op basis van het scenario van een volledige kernuitstap. Een eventuele 
beslissing tot afwijking van de volledige kernuitstap in 2025 en in het bijzonder een eventuele beslissing tot 
verlenging van nucleaire capaciteit, brengt met zich mee dat het noodzakelijk en proportioneel karakter van het 
capaciteitsmechanisme zoals op heden voorzien krachtens artikel 7undecies van de wet van 29 april 1999 be-
treffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt opnieuw onderzocht dient te worden.  

In de beslissing van de ministerraad van 23 december 2021 wordt de FOD Economie (AD Energie) gevraagd 
om tegen 17 januari een oplijsting te maken van de acties die nodig zijn voor het activeren van plan B. Wij 
begrijpen dat plan B inhoudt dat er wordt afgeweken van de volledige kernuitstap. 

 

1.3.2 Gevolgen  

Artikel 2 van Verordening (EU) 2015/1589 schrijft voor dat elk voornemen om nieuwe steun te verlenen tijdig 
door de betrokken lidstaat bij de Europese Commissie dient te worden aangemeld. Onder het begrip ‘nieuwe 
steun’ valt alle steun die geen bestaande steun is, met inbegrip van wijzigingen in bestaande steun. Artikel 4 
van Verordening (EG) 794/2004 voorziet dat voor de toepassing van artikel 1, onder c), van Verordening (EG) 
nr. 659/1999 (thans Verordening (EU) 2015/1589) onder ‘een wijziging in bestaande steun’ iedere wijziging 
wordt verstaan, met uitzondering van aanpassingen van louter formele of administratieve aard die de beoorde-
ling van de verenigbaarheid van de steunmaatregel met de interne markt niet kunnen beïnvloeden. Deze bepa-
ling wordt vrij strikt geïnterpreteerd. 

De paragrafen 6, 29, 49, 57, 348, 449, 454, 464 van voornoemde beslissing van 27 augustus 2021 tonen aan 
dat de beoordeling van de Europese Commissie van de verenigbaarheid van de Belgische CRM steunmaatregel, 
inclusief de toets inzake de noodzaak en evenredigheid, gebaseerd te zijn op de specifieke omstandigheid van 
een volledige kernuitstap vanaf 2025 en dus een meer beperkte beschikbare capaciteit vanaf 2025 tot gevolg. 

Overeenkomstig artikel 4 Verordening 794/2004 zal een beleidsbeslissing die afwijkt van een volledige kern-
uitstap kunnen resulteren in de kwalificatie van het CRM steunregime als een nieuwe steunmaatregel die, des-
gevallend in een gewijzigde vorm, overeenkomstig artikel 108, lid, 3 VWEU en artikel 2(1) Verordening 
2015/1589, moet worden aangemeld bij de Europese Commissie voor staatssteun en die niet ten uitvoer mag 
worden gebracht alvorens een positieve staatssteunbeslissing verkregen werd overeenkomstig artikel 3 Veror-
dening 2015/1589, gelet op dat de specifieke noodzaak ten gevolge een volledige kernuitstap als ondeelbaar 
element en bestaansrede van het vigerend capaciteitsmechanisme beschouwd kan worden. 

Op grond van de ratio legis van de standstil clausule in voornoemd artikel 7undecies, § 6, vierde lid, zou in geval 
van de kwalificatie als nieuwe steun geoordeeld kunnen worden dat de netbeheerder niet langer gerechtigd is 
om capaciteitscontracten te sluiten op basis van het bestaande en niet aangepaste steunregime gelet op diens 
gebrek aan juridische bekwaamheid om dergelijke capaciteitscontracten te sluiten in het licht van gebiedende 
of verbiedende rechtsregels die de openbare orde raken – zoals in casu de aanmeldingsplicht en de standstill-
bepaling van art. 108, derde lid VWEU en is het aangewezen om de ministeriële instructie tot organisatie van 
de CRM-veiling in te trekken en vervolgens ook de capaciteitscontracten die reeds afgesloten zijn te beëindi-
gen.  

Afhankelijk van de zorgpunten op het gebied van de bevoorradingszekerheid zal het huidig capaciteitsmecha-
nisme aangepast moeten worden of vervangen worden door een ander capaciteitsmechanisme dat proportio-
neel is in het licht van de vastgestelde noodzaak. Krachtens artikel 21, lid 1 Verordening (EU) 2019/943 van 
het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit, hierna te 
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noemen “Verordening 2019/943”, dient het invoeren van een capaciteitsmechanisme als een uiterste maatregel 
beschouwd te worden.  

Gelet op de premisse van een volledige kernuitstap dat het huidig ontwerp van capaciteitsmechanisme recht-
vaardigt, zal het niet langer voltrekken van dit scenario mogelijks met zich meebrengen dat moet worden nage-
dacht over een ander minder verstrekkend ontwerp van capaciteitsmechanisme. In herinnering dient gebracht 
te worden dat krachtens artikel 21, lid 3 van Verordening 2019/943 lidstaten eerst dienen te onderzoeken of 
een capaciteitsmechanisme in de vorm van een strategische reserve toereikend is om de zorgpunten op het 
gebied van de bevoorradingszekerheid weg te nemen. Bovendien mogen lidstaten krachtens art. 21, lid 5 Ver-
ordening 2019/943 geen capaciteitsmechanisme in voeren voordat de Europese Commissie advies heeft ver-
strekt over het uitvoeringsplan bedoeld in artikel 20, lid 3 van Verordening 2019/943. De Europese Commissie 
dient een advies te verstrekken binnen 4 maand. Het verlengen van de nucleaire capaciteit brengt een substan-
tiële wijziging met zich mee, bijgevolg is het aangewezen om een nieuw uitvoeringsplan1 in te dienen en nieuw 
advies2 van de Europese Commissie te bekomen. Tot slot dient in herinnering gebracht te worden dat er slechts 
een capaciteitsmechanisme kan ingevoerd worden indien zowel de Europese beoordeling en nationale beoor-
deling van de toereikendheid van de elektriciteitsvoorziening, of bij gebrek aan nationale beoordeling van de 
toereikendheid, de Europese beoordeling, vaststelt dat er zorgpunten zijn in verband met de toereikendheid 
van de elektriciteitsvoorziening.3 Gezien het wijzigen van het scenario dient een nieuwe nationale beoordeling 
van de toereikendheid van de elektriciteitsvoorziening opgesteld te worden die het nieuw scenario in rekening 
brengt.  

In herinnering dient gebracht te worden dat krachtens artikel 25 Verordening 2019/943 lidstaten die een ca-
paciteitsvergoedingsmechanisme toepassen gebruik moeten maken van een betrouwbaarheidsnorm die op 
transparante wijze het vereiste niveau van bevoorradingszekerheid aangeeft. De betrouwbaarheidsnorm wordt 
berekend op basis van ten minste de waarde van de verloren belasting en de kosten voor nieuwe toegang 
gedurende een gegeven tijdsbestek.4 In het kader van het huidig ontwerp van capaciteitsvergoedingsmecha-
nisme wordt de waarde van de verloren belasting vastgesteld door het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 
tot vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm en tot goedkeuring van de waarde van de verloren belasting en 
de kosten voor de nieuwe toegang. In de context van de staatsteunbeslissing de Europese Commissie van 27 
augustus 2021 heeft België toegezegd om de waarde van de verloren belasting aan te passen op basis van een 
willingnes-to-pay survey in lijn met de CONE/VOLL/RS methodologie bedoeld in artikel 23, lid 6 Verordening 
2019/943.5 Ondanks dat de voornoemde staatssteunbeslissing niet meer geldig is, zoals boven uiteengezet, is 
het aangewezen om hiermee wel rekening te houden mutatis mutandis bij het nieuw ontwerp van capaciteits-
mechanisme.  

Gelet op dat de nieuwe richtsnoeren staatsteun voor klimaat, milieubescherming en energie van de Europese 
Commissie worden beoogd formeel aangenomen te worden in januari 20226, dient er met betrekking tot de 
aanmelding bij de Europese Commissie krachtens artikel 108, lid, 3 VWEU en artikel 2(1) Verordening 
2015/1589 vanaf 1 juli 2023 ook rekening gehouden te worden dat voorafgaand aan de aanmelding van de 

 

 

 

1 Het Belgisch uitvoeringsplan zoals bedoeld in art. 20, lid 3 Verordening 2019/944 van 22 juni 2020, “Belgian electricity market – Final 
implementation plan”, (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Belgian-electricity-market-Final-implementation-plan-
CRM-22062020.pdf) 
2 Advies Europese Commissie van 30 april 2020, “Commission Opinion of 30.04.2020 pursuant to article 20(5) of Regulation (EC) No 
2019/943 on te implementation plan of Belgium”, C(2020) 2654 final.  
3 Artikel 21, lid 4 Verordening 2019/943 
4 Artikel 25, lid 3 Verordening 2019/943 
5 randnummer 28 van de beslissing van de Europese Commissie van 27.08.2021 
6 Zie persverklaring Europese commissie 21 december 2021 “ State aid: Commission endorses the new Guidelines on State aid for Climate, 
Environmental protection and Energy”, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6982 (laatst geraadpleegd op 
17.01.2022)  
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steunmaatregel een publieke raadpleging dient georganiseerd te worden van minstens zes weken.7 Met be-
trekking tot de vereiste van voorafgaande publieke raadpleging kan een uitzondering bekomen worden in ge-
motiveerde uitzonderlijke gevallen, echter betreft dit geen zekerheid.8  

 

Zoals supra uiteengezet kan pas overgegaan worden tot uitvoering van het nieuw ontwerp capaciteitsvergoe-
dingsmechanisme na het bekomen van een positieve staatsteunbeslissing van de Europese Commissie over-
eenkomstig artikel 3 Verordening 2015/1589. In de veronderstelling dat een gelijkaardig ontwerp zou geïmple-
menteerd worden als het huidig ontwerp met veilingen 4 jaar en één jaar voor de eerste periode van capaci-
teitslevering, zou de beschikbaarheid van nieuwe eenheden pas te verwachten in het eerste kwartaal van 2028.  

In conclusie zal een wijziging of vervanging van huidig ontwerp van capaciteitsmechanisme krachtens artikel 
108, lid, 3 VWEU en artikel 2(1) Verordening 2015/1589 moeten worden aangemeld bij de Europese Commis-
sie voor staatssteun en mag het nieuwe ontwerp, noch het huidige ontwerp van capaciteitsmechanisme niet 
ten uitvoer worden gebracht alvorens een positieve staatssteunbeslissing verkregen werd overeenkomstig ar-
tikel 3 Verordening 2015/1589.  
 

1.3.3 Conclusie 

In het geval er zou worden beslist tot afwijking van de vooropgestelde volledige kernuitstap in 2025, zou het 
raadzaam zijn om de volgende acties te ondernemen: 

a. onmiddellijke opschorting en stopzetting van de uitvoering van het huidige Belgische CRM steunregime 
(intrekking ministeriële beslissing tot organisatie van de CRM-veiling in 2021 en kennisgeving aan de 
netbeheerder dat die vermoedelijk net als de begunstigde niet meer rechts bekwaam is om de capaci-
teitscontracten te sluiten, er lijkt immers een risico te bestaan op nietigverklaring van de capaciteits-
contracten door een Belgische rechter) en beëindiging van de reeds afgesloten capaciteitscontracten; 

b. hervorming van het huidige Belgische CRM steunregime rekening houdend met de gewijzigde omstan-
digheden en bijgevolg onder andere ook een aangepast uitvoeringsplan/ advies EC overeenkomstig art. 
20, lid 3 en lid 5 V° 2019/943 en een nieuwe NRAA die nucleaire verlenging in rekening brengt; 

c. aanmelding van het hervormde en dus nieuwe Belgische CRM steunregime bij de Europese Commissie 
met toepassing van de Europese staatssteunregels; 

d. toepassing van het nieuwe CRM-steunregime na ontvangst van de goedkeuring voor staatssteun. 

1.3.4 Tijdsinschatting 

 

Actie Tijdsinschatting 
a) onmiddellijke opschorting en stopzetting van de uit-
voering van het huidige Belgische CRM steunregime (in-
trekking ministeriële beslissing tot organisatie van de 
CRM-veiling in 2021 en kennisgeving aan de netbeheer-
der dat die vermoedelijk net als de begunstigde niet 
meer rechts bekwaam is om de capaciteitscontracten te 
sluiten, er lijkt immers een risico te bestaan op nietigver-
klaring van de capaciteitscontracten door een Belgische 
rechter); 

Zo snel mogelijk na beslissing tot nucleaire ver-
lenging.  
 
MB  
 

 

 

 

7 Guidelines on State aid for climate, environmental protection and energy 2022, C(2021) 9817 final, Randnummers 347 – 351 
8 Ibid, randnummer 348.  



7/13 

 

 

b) hervorming van het huidige Belgische CRM steunre-
gime rekening houdend met de gewijzigde omstandig-
heden (en waarbij eventueel reeds besliste investerin-
gen in rekening worden gebracht); 

Zo snel mogelijk na beslissing tot nucleaire ver-
lenging.  
 
7-8 maand te rekenen.  
 

b.1) uitvoeringsplan art. 20, lid 3 V° 2019/943 plus ad-
vies EC; 

Voorbereiding: 1 maand  
Termijn advies EC (art. 20, lid 5 V° 2019/943): 4 
maand 
 

b.2) NRAA die zorgpunt inzake toereikendheid elektric-
titeitsvoorziening vaststelt (art. 21, lid 4 V° 2019/943)  
 

12 – 15 maand  
(15 maanden om ook een nieuwe betrouwbaarheidsnorm te 
integreren) 

c) aanmelding van het hervormde en dus nieuwe Belgi-
sche CRM steunregime bij de Europese Commissie met 
toepassing van de Europese staatssteunregels; 
 

Krachtens art. 4, lid 5 Verordening 2015/1589 
beslist de EC binnen termijn van 2 maand. Deze 
termijn begint echter slechts te lopen als de EC 
het dossier als volledig beoordeelt.  
 
Het is courante praktijk dat aldus een periode van 
12 maand gerekend moet worden.  
 
Afhankelijk van wanneer (voor of na 1 juli 2023) 
het nieuw ontwerp aangemeld zou worden zal 
een voorafgaande publieke raadpleging van mini-
mum 6 weken en de verwerking hiervan in reke-
ning moeten worden gebracht. De voornoemde 
termijn van 12 maand zou afhankelijk van de ti-
ming van de notificatie uitgebreid kunnen worden 
met 3 maand. 3 maand voorafgaande consultatie 
+ 12 maand aanmelding EC.  
 

d) toepassing van het nieuwe CRM-steunregime na ont-
vangst van de goedkeuring voor staatssteun. 
 

Operationeel te bekijken met Elia en CREG. 
Niettemin kan al opgemerkt worden dat in de ver-
onderstelling dat een gelijkaardig ontwerp zou 
geïmplementeerd worden als het huidig ontwerp 
met veilingen 4 jaar en één jaar voor de eerste pe-
riode van capaciteitslevering, zou de beschikbaar-
heid van nieuwe eenheden pas te verwachten in 
het eerste kwartaal van 2028.  

 

 

1.4 Taak 4 : Realisatie van de milieueffectbeoordelingen voorafgaand aan de wij-
ziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit 
kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie 

 

1.4.1 Context 

De verlenging van de exploitatie van de reactoren van Tihange 3 en Doel 4 voor industriële elektriciteitspro-
ductie moet aansluiten bij de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, tot stand gekomen 
door diens arrest van 29 juli 2019 volgens hetwelke de heropstart of het uitstel van de stillegging van een 
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kerncentrale een “project” uitmaakt in de zin van de richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoorde-
ling van bepaalde openbare en particuliere projecten (hierna MEB-richtlijn). In dat arrest heeft het Hof van 
Justitie echter verduidelijkt dat de wet van 28 juni 2015 (tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende 
de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie) als project kon gekwalificeerd 
worden aangezien de wetgever de omvang kende of had moeten kennen van de uit te voeren werkzaamheden. 
De projecten in de zin van die richtlijn zijn in principe onderworpen aan een milieueffectbeoordeling, aan een 
publieke raadpleging en aan een grensoverschrijdende notificatie. Er bestaat echter een vrijstellingsmogelijk-
heid voor sommige verplichtingen die door de richtlijn worden ingevoerd (zie infra). 

Ter herinnering, het arrest van 29 juli 2019 werd uitgesproken in het kader van het geschil betreffende de 
uitgestelde desactivering van Doel 1 en 2 en het was niet uitsluitend gebaseerd op de MEB-richtlijn maar tevens 
op de richtlijnen 92/43/EEG (hierna Habitatrichtlijn) en 2009/147/EG (hierna Vogelrichtijn) die eveneens in 
milieuverplichtingen voorzien. Met betrekking tot de milieueffectbeoordeling verwijst de Volgelrichtlijn naar de 
Habitatrichtlijn. Wat de Habitatrichtlijn betreft, is het mogelijk een gezamenlijke procedure te voeren waarbij 
de bepalingen van deze richtlijn en die van de MEB-richtlijn worden nageleefd (cf. Artikel 2.3 van de MEB-
richtlijn). 

Door het ontbreken van een transversale federale wetgeving die toepasbaar is op alle federale projecten met 
een milieu-impact werden, in punt 1.4.2., 2 opties geïdentificeerd voor de realisatie van de milieueffectbeoor-
deling in functie van de toepasselijke rechtsgrond. Hierbij wordt ook gewezen op het ‘strategisch’ aspect (be-
treffende het principe zelf van de verlenging door een wet) en het aspect ‘werken’ (betreffende de werken die 
nodig zijn voor die verlenging) van die beoordeling, welke gecombineerd kunnen worden in een enkele proce-
dure of losgekoppeld kunnen worden in 2 afzonderlijke procedures. 

 

1.4.2 Opties voor de realisatie van de milieueffectbeoordelingen 

 
1.4.2.1 Optie gebaseerd op de directe toepassing van de Europese richtlijnen 

De eerste optie is een toepassing op Tihange 3 en Doel 4 van de keuzes die gemaakt zijn in het kader van de 
uitwerking van de herstelwet, hoger toegelicht, voor de verlenging van Doel 1 en 2, met name dat men zich dus 
zal moeten baseren op de richtlijnen MEB, Habitat en Vogels om de procedure voor de milieueffectbeoordeling 
uit te voeren. 

In de procedure Doel 1 en 2 had de Belgische Staat, door middel van de AD Energie, de rol op zich genomen 
van bevoegde instantie voor het gehele project (die de beoordeling moet analyseren en de verschillende raad-
plegingen moet voeren) en van opdrachtgever (die de milieueffectbeoordeling moet realiseren) voor het stra-
tegische aspect van het project. Voor het aspect werken werd de rol van opdrachtgever opgenomen door Elec-
trabel. 

Het lijkt ons redelijk de opdrachtgevers een kwartaal de tijd te geven om hun onafhankelijke dienstverlener aan 
te duiden en 2 kwartalen voor de verwezenlijking van de beoordelingen. De bevoegde overheid zou dan be-
schikken over een kwartaal om de verschillende raadplegingen te houden, met name die van de betrokken 
instanties, die van het publiek en de grensoverschrijdende raadpleging, en over een kwartaal om de gemoti-
veerde conclusie op te stellen. 

 
1.4.2.2 Optie gebaseerd op de loskoppeling van de procedures (strategische procedure : wet van 13 februari 2006 of 

Europese milieurichtlijnen, procedure werken : wet van 15 april 1994). 

De tweede optie vertoont een echte innovatie ten opzichte van de procedure die gevolgd is voor Doel 1 en 2 
aangezien zij de mogelijkheid overweegt om twee afzonderlijke reglementeringen toe te passen op de twee 
door het Europese Hof van Justitie geïdentificeerde aspecten, met name het strategische aspect en het aspect 
werken, en dus de procedures van elkaar los te koppelen. Bij de procedure Doel 1 en 2 waren de opdrachtgevers 
weliswaar niet dezelfde voor beide aspecten maar dezelfde richtlijnen zijn toen als rechtsgrond gebruikt voor 
de uitwerking van de milieueffectbeoordelingen en de realisatie van de raadplegingen in een en dezelfde pro-
cedure. Hier wordt overwogen ofwel de wet van 13 februari 2006 toe te passen (beoordeling van de gevolgen 
voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de 
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plannen en programma’s in verband met het milieu) (hierna wet SEA) ofwel de in optie 1 geïdentificeerde Euro-
pese milieurichtlijnen op het strategisch aspect en de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van 
de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende 
het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle voor het aspect werken, met als gevolg dat er twee afzon-
derlijke procedures worden gevoerd. 

De wet SEA heeft tot doel de richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu 
van bepaalde plannen en programma's, om te zetten. Wij bevinden ons dus in het voorstadium van het project, 
dat enkel zou bestaan uit de realisatie van de werken. De toekomstige wet inzake verlenging beschouwen als 
een plan of een programma betekent niet dat zij niet moet worden vooraf gegaan door een milieueffectbeoor-
deling. Op deze beoordeling zijn echter andere regels van toepassing dan op de beoordeling van de werken. 

Zo zal het Adviescomité, dat door de wet SEA opgericht is, voor de beoordelingsprocedure van de effecten van 
de plannen en programma's die aanzienlijke effecten kunnen hebben op het milieu, tijdens de procedure twee-
maal geadieerd worden met alle gevolgen van dien voor de behandelingstermijnen. 

Bij het alternatief wet SEA zou de bevoegde overheid het adviescomité dan moeten adiëren, de verschillende 
consultaties moeten voeren binnen de perimeter van die wet van 2006 en het contract moeten sluiten met de 
onafhankelijke dienstverlener die de milieueffectbeoordelingen kan realiseren en dit voor de opstart van een 
milieuprocedure voor de werken. De kennis van de omvang van de werken leidt immers tot een statuutveran-
dering voor de aan te nemen wet waardoor het plan of programma verandert in een project. 

Het is daarom dat in deze optie een alternatief ‘project’ werd uitgewerkt aangezien het aannemelijk is te denken 
dat in een bepaald stadium van de procedure de omvang van de werken zal gekend zijn. Bij dit alternatief zou-
den de procedures gelijklopend en simultaan kunnen worden gevoerd terwijl zij bij het alternatief ‘plan of pro-
gramma’ op elkaar zouden moeten volgen. 

Voor het aspect werken zou het FANC, ongeacht het gekozen alternatief, de bevoegde instantie zijn en Elec-
trabel de opdrachtgever overeenkomstig de wet van 1994. 

Het zou onwaarschijnlijk zijn ervan uit te gaan dat de opeenvolgende procedures gerealiseerd kunnen worden 
binnen een termijn korter dan 18 maanden tot 24 maanden. Het alternatief ‘project’ zou echter gerealiseerd 
kunnen worden binnen een termijn van 15 maanden zoals voor optie 1. 

 

1.4.3 Evaluatie van de mogelijkheid tot vrijstelling van de realisatie van een publieke raad-
pleging die aan de Europese Commissie moet betekend worden en de voordelen er-
van 

In artikel 2.4 bepaalt de MEB-richtlijn dat, onverminderd de grensoverschrijdende raadpleging, de lidstaten in 
uitzonderlijke gevallen voor een welbepaald project vrijstelling kunnen verlenen van de bepalingen van deze 
richtlijn wanneer de toepassing van genoemde bepalingen afbreuk zou doen aan de doelgerichtheid van het 
project, voor zover de doelstellingen van de richtlijn behaald zouden worden. Die vrijstelling kan enkel indien:  

- de lidstaten nagaan of er geen andere vorm van beoordeling geschikt is; 
- de lidstaten de gegevens die zijn verzameld door andere vormen van beoordeling, alsmede de gegevens 

over en de redenen van de vrijstelling ter beschikking stellen van het betrokken publiek; 
- de lidstaten stellen de Commissie, voordat de vergunning wordt verleend, op de hoogte van de redenen 

waarom de vrijstelling is verleend en zij verschaffen haar alle informatie die zij, waar dat van toepassing 
is, ter beschikking stellen van hun eigen onderdanen. 

Hoewel uitzonderlijk, zou het gebruik van deze bepaling in dat geval niet minder gerechtvaardigd zijn indien 
problemen inzake bevoorradingszekerheid zouden optreden. Deze vrijstelling ontslaat echter niet van de ver-
plichting om de grensoverschrijdende raadpleging te realiseren en geeft geen vrijgeleide om een milieueffect-
beoordeling terzijde te schuiven zodat in elk geval de milieueffectbeoordelingen gerealiseerd moeten worden, 
tenminste a minima. 

In artikel 2.5 bepaalt de MEB-richtlijn dat, onverminderd de grensoverschrijdende raadpleging, in een geval 
waarin een project is aangenomen door een specifieke nationale wet, de lidstaten genoemd project kunnen 
vrijstellen van de bepalingen betreffende de publieke raadpleging die in de richtlijn voorzien zijn, voor zover de 
doelstellingen ervan behaald worden. 
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De lidstaten informeren de Commissie van die vrijstellingen elke twee jaar vanaf 16 mei 2017. 

Deze bepaling laat de mogelijkheid open om geen publieke raadpleging te organiseren zelfs zonder de Commis-
sie daarvan op voorhand te verwittigen. Informatie achteraf volstaat. 

Het tweede type vrijstelling zou toepasbaar zijn op het strategische aspect ongeacht de gekozen optie. Voor 
het aspect werken in optie 2 zal tijdig moeten nagegaan worden of dat type vrijstelling van toepassing is. 
 

1.4.4 Conclusie 
Het gebrek aan transversale federale wetgeving noopt ons ertoe een keuze te maken tussen de ter zake toe-
pasbare juridische kaders. 

Indien die keuze gestuurd zou moeten worden door de elegantie van de oplossing zou de voorkeur worden 
gegeven aan optie 2, alternatief ‘plan of programma’. Dat alternatief biedt immers de mogelijkheid om de aard 
van deze wet wezenlijk te respecteren, met name een plan over 10 jaar voor de elektriciteitsbevoorrading van 
het land, maar dan moet de regulator een milieueffectbeoordeling maken met betrekking tot de werken wan-
neer die gekend zijn. Krachtens de wet van 13 februari 2006, zou het SEA Adviescomité dan onmiddellijk door 
de betrokken bevoegde instantie geadieerd worden om zich uit te spreken over de eventuele impact van de 
wet op het milieu. 

Dit is echter de administratief zwaarste en in termen van termijnen langste optie aangezien zij twee milieupro-
cedures impliceert die bovendien nog simultaan maar wel achtereenvolgens moeten gevoerd worden. Deze 
optie zou ons overigens in een moeilijke situatie zou brengen ten aanzien van het standpunt van het Europees 
Hof van Justitie dat in zijn arrest van 29 januari 2019 geoordeeld had dat de wet inzake verlenging van Doel 1 
en 2 samen met de werken als een project moest worden beschouwd. 

De meest plausibele optie blijkt derhalve optie 1 te zijn, met name dat het gehele project, zowel wet als werken, 
onderworpen zou worden aan de 3 voornoemde Europese richtlijnen die betrekking hebben op het milieu. 
Optie 1 werd reeds beproefd tijdens de herstelprocedure naar aanleiding van de vernietiging van de wet van 
28 juni 2015. De mogelijkheden tot vrijstelling konden op dat ogenblik echter niet worden aanvaard. In huidig 
geval zou wel mogelijk zijn daarvan gebruik te maken, te meer daar het tweede type vrijstelling (dat refereert 
aan het aannemen van een wet) gemakkelijk toepasbaar is en geen enkele bijzondere vorm impliceert. 

Optie 2, alternatief ‘project’, biedt echter het voordeel de procedures daadwerkelijk los te koppelen en de wer-
ken specifiek te identificeren in een afzonderlijke procedure die trouwens expliciet bepaald is in een specifieke 
federale wet, met name de wet van 15 april 1994, hetgeen niet het geval is voor het ‘strategisch’ aspect waarbij 
men geen andere keuze heeft dan de bepalingen van de Europese richtlijnen rechtstreeks toe te passen. Deze 
optie biedt voor een van de aspecten de mogelijkheid om omkaderd te worden door een bestaande federale 
wet. 

1.5 Taak 5 : Wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke 
uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie 

1.5.1 Context 

- De verlenging van de exploitatie van de reactoren Tihange 3 en Doel 4 voor industriële elektriciteits-
productie vereist de wijziging van artikel 4 van de wet van 31 januari 2003 ten einde de momenteel 
voorziene einddatum uit te stellen (1 juli 2025 voor Doel 4 en 1 september 2025 voor Tihange 3). 
De invoering van een met artikel 4/1 en 4/2 verwante bepaling zal misschien ook nodig zijn om het 
akkoord dat met de producent, Electrabel, gesloten is, in de wet te bevestigen. 
Op hun beurt zouden de praktische modaliteiten betreffende de verlenging van de productieperiode 
van de reactoren, en meer bepaald het daarbij horende financiële luik, bij koninklijk besluit kunnen 
worden geregeld door middel van een delegatie aan de Koning. 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie dat door het Belgisch Grondwettelijk Hof prejudicieel ge-
adieerd werd in het kader van een procedure tot vernietiging van de wet van 28 juni 2015 tot wijziging 
van de wet van 31 december 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële 
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elektriciteitsproductie9 heeft de MEB-Richtlijn geïnterpreteerd10 in die zin dat de wet die de verlenging 
van de exploitatie van een kernreactor mogelijk maakt wel degelijk een “vergunning” uitmaakt in de zin 
van artikel 1, §2, c), van de MEB-richtlijn of minstens de eerste fase van het vergunningsproces van het 
betrokken “project”, voor wat de essentiële kenmerken ervan betreft. 

 
- Er moet dus over gewaakt worden dat de wetgever in het kader van de parlementaire debatten reke-

ning kan houden niet alleen met het risico van energiebevoorradingszekerheid van het land maar ook 
met de milieu-impact van de vergunning die hij bereid is te geven op basis van de elementen waarvan 
hij kennis heeft. 
 
Bijzondere aandacht moet dus besteed worden aan de memorie van toelichting die bij de wet gaat. 

 
Naarmate de omvang van de werken die gepaard gaan met de verlenging van de exploitatie van de 
reactoren reeds geïdentificeerd is op het ogenblik van de debatten zullen de impactbeoordelingen uit-
sluitend betrekking moeten hebben op de verlenging van de exploitatie of ook een milieueffectbeoor-
deling van de werken omvatten. 

 
Of in de milieueffectbeoordeling al dan niet rekening zal worden gehouden met de werken zal dus 
afhangen van het door de regering gekozen ogenblik om het ontwerp van wet tot wijziging van de wet 
van 31 januari 2003 aan het Parlement voor te leggen. 

 
- Naast de realisatie van de milieubeoordelingen zal het voorontwerp van wet onderworpen worden aan 

de gebruikelijke verplichte formaliteiten, te beginnen met het advies van de Inspecteur van Financiën 
en het akkoord van de Staatssecretaris voor Begroting11 alsook het advies van de Raad van State. 

 

Voor zover kernenergie en bevoorradingszekerheid uitsluitend federale bevoegdheden zijn, bestaat er geen 
enkele verplichte formaliteit op het vlak van overleg met de Gewesten. 
 

1.5.2 Conclusie 
In de huidige stand van het dossier vertoont de voorbereiding van het voorontwerp van wet geen bijzondere 
moeilijkheden en kan deze binnen een termijn van drie maanden worden afgewerkt. 

Het parlementair proces, de goedkeuring en de publicatie van de wet kunnen geraamd worden tussen 6 en 9 
maanden. 

Volgende informatie moet echter beschikbaar zijn om de opmaak van het dossier aan te vatten : 

- De milieueffectbeoordelingen en de conclusies van de publieke raadplegingen; 
- De vervaldatum tot dewelke het verbod op elektriciteitsproductie door de betrokken reactoren is uit-

gesteld; 
- De keuze om de praktische en financiële modaliteiten van de verlenging en de exploitatie van de reac-

toren te regelen bij contract bevestigd door de wet of bij koninklijk besluit. 

 

 

 

9 Wet die het mogelijk maakt de reactoren Doel 1 en Doel 2 opnieuw op te starten en verder elektriciteit te laten 
produceren. 
10 Richtlijn 2011/92/EG van 13 december 2011   betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare 
en particuliere projecten. 
11 Voor zover het voorontwerp van wet bepalingen bevat die de Staatsontvangsten of -uitgaven rechtstreeks of 
onrechtstreeks beïnvloeden. 
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Naar gelang het geval, kan gelijklopend een ontwerp van contract of een voorontwerp van koninklijk 
besluit worden opgemaakt en kan een deadline voor de ondertekening van het eerste of de aanvaarding 
van het tweede in de wet worden geïntegreerd. 
Een eventueel contract kan uiteraard ook gesloten worden voor de aanvang van de voorbereiding van 
het voorontwerp van wet. 

Idealiter zal de Commissie zich reeds uitgesproken hebben over de compatibiliteit van eventuele staatsteun-
maatregelen12. 

Onder andere de volgende elementen kunnen de voltooiing van het voorontwerp van wet vertragen : 

- Een laattijdige vraag in het kader van de publieke en de grensoverschrijdende raadpleging die de rege-
ring wenst in te willigen, 

- Een bijkomende termijn opgelegd door de Raad van State om zijn advies uit te brengen, 
- Een vertraging in de goedkeuring van het voorontwerp van wet door de Ministerraad. 

1.6 Taak 6 : Dossier « LTO » inzake nucleaire veiligheid 
 
Wij verwijzen naar de nota van het FANC. 

1.7 Taak 7 : Kernbrandstof 
Electrabel zou nieuwe kernbrandstof moeten bestellen in het kader van de voortzetting van de exploitatie van 
de reactoren Doel 4 en Tihange 3 na 2025. Electrabel zou beslissen over het ogenblik waarop de bestelling van 
die splijtstof geplaatst wordt.  

In haar nota van september 2020 gaf Electrabel aan dat dit uiterlijk in juli 2022 zou moeten gebeuren in de 
veronderstelling dat die bestelling zou plaatsvinden na de stemming over de wet inzake de verlenging zodat de 
kernbrandstof in 2025 beschikbaar zou zijn. 

De planning van die bestelling zou opnieuw met Electrabel moeten besproken worden indien de regering zou 
beslissen een of meer kernreactoren te verlengen en rekening houdend met de voorwaarden van deze verlen-
ging. In die hypothese is het echter redelijk te denken dat Electrabel zal werken aan de voorbereiding van de 
bestelling van de kernbrandstof van zodra de exploitant zal beslist hebben akkoord te gaan met de verlenging 
van een of meer kernreactoren op vraag van de regering. 

 

2 Conclusies 
 

Om het verzoek van de regering te kunnen inwilligen heeft de AD Energie van de FOD Economie in overleg 
met het FANC gewerkt aan een gemeenschappelijke geïntegreerde planning waarin de verschillende acties 
worden opgesomd die nodig zouden zijn indien de regering zou beslissen plan B in Q2 2022 te activeren. 

 
Voor die verschillende acties werd, rekening houdend met de urgentiecontext waarin de activering van dit 
plan B zou moeten plaatsvinden, een raming gemaakt van de minimale noodzakelijke tijd. 
 

 

 

 

12 Wat de vorm betreft, belet het gebrek aan een formeel akkoord over dit punt van de Commissie geenszins de 
aanpassing van de wet maar het vormt wel een bron van rechtsonzekerheid. 
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Na afloop van de analyse en rekening houdend met de verschillende hypothesen en bedenkingen die in dit 
document zijn toegelicht, is de stemming van een wet tot verlenging van de exploitatie van een of meer reac-
toren voor het einde van deze legislatuur mogelijk ten einde plan B mogelijk te maken indien alle voorwaarden 
daarvoor tegelijkertijd vervuld zijn. 
 
De uitvoering van dit plan B zou vereisen dat alle betrokken partijen over de noodzakelijke middelen kunnen 
beschikken gelet op het aanzienlijke werkvolume dat dergelijk project met zich zou meebrengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nancy Mahieu 
Directeur-Generaal a.i. 


