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Betreft:  Staatssteun SA.39487 (2016/NN) 

Verlenging van de exploitatieduur van de kerncentrales Tihange 1, 

Doel 1 en Doel 2 

Excellentie, 

De Commissie wenst België ervan in kennis te stellen dat zij na onderzoek van de 

informatie die uw autoriteiten over de bovengenoemde maatregel hebben verstrekt, heeft 

besloten geen bezwaar te maken tegen de voorgestelde steun. 

1. PROCEDURE 

(1) Na een prenotificatie heeft België overeenkomstig artikel 108, lid 3, van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) de Commissie 

op 28 september 2016 in kennis gesteld van de verlenging van de exploitatieduur 

van de kerncentrales Tihange 1, Doel 1 en Doel 2. 
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(2) Op 6 oktober 2016 vond een vergadering plaats en op 22 december 2016 hebben 

de Belgische autoriteiten aanvullende informatie verstrekt.  

(3) Vóór de aanmelding ontving de Commissie op 22 februari 2016 van verschillende 

klagers een gemeenschappelijke klacht inzake de verlenging van de 

exploitatieduur van de kerncentrales. 

2. NADERE OMSCHRIJVING VAN DE MAATREGEL 

2.1. Achtergrond 

2.1.1. De productie van elektriciteit door middel van kernenergie in België 

(4) België heeft zeven kernreactoren op twee sites: vier in Doel (bij Antwerpen) en 

drie in Tihange (bij Luik). Tabel 1 hieronder vermeldt de datum van 

inbedrijfstelling, de nettocapaciteit en de eigendomsrechten voor elk van de 

reactoren. Alle reactoren worden geëxploiteerd door de onderneming Electrabel, 

die daarvoor over een wettelijk mandaat beschikt. 

Tabel 1: het Belgische nucleaire park 

Centrale 
Industriële 

inbedrijfstelling 

Netto-

capaciteit 

(MW) 

(2014) 

Eigendom 

Doel 1 15 februari 1975 433 
Electrabel (100 %) 

Doel 2 1 december 1975 433 
Electrabel (100 %) 

Doel 3 1 december 1975 1006 

Electrabel (89,81 %) 

EDF Luminus (10,19 %) 

Doel 4 1 juli 1985 1038 

Electrabel (89,81 %) 

EDF Luminus (10,19 %) 

Tihange 1 1 oktober 1975 962 

Electrabel (50 %) 

EDF Belgium (50 %) 

Tihange 2 1 juni 1975 1039 

Electrabel (89,81 %) 

EDF Luminus (10,19 %) 

Tihange 3 1 september 1985 1046 

Electrabel (89,81 %) 

EDF Luminus (10,19 %) 

Bron: aanmelding 

(5) Tot 2003 werden alle Belgische kerncentrales geëxploiteerd op basis van een 

exploitatievergunning van onbepaalde duur. Aanvankelijk legde de Belgische 

wetgeving immers geen beperkingen in de tijd op aan de exploitatie van 

kernreactoren. De exploitatie van de kerncentrales was alleen onderworpen aan de 
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naleving van de veiligheidsnormen en aan periodieke herevaluaties van de 

veiligheid door het Federaal Agentschap voor nucleaire controle (FANC)
1
. 

(6) Begin deze eeuw is België de verbintenis aangegaan uit de industriële productie 

van elektriciteit door middel van kernenergie te stappen. Deze beleidskeuze is 

vertaald in de wet van 31 januari 2003 "houdende de geleidelijke uitstap uit 

kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie" (hierna "wet van 31 januari 

2003"). Artikel 3 van deze wet stelt een moratorium in op de bouw van nieuwe 

kerncentrales op het Belgische grondgebied. Artikel 4 bepaalt dat de bestaande 

kerncentrales 40 jaar na hun inbedrijfstelling moeten worden gedeactiveerd en 

vanaf dat ogenblik geen elektriciteit meer mogen produceren.
 
 

(7) Dit betekent dat de productie gespreid zal worden stopgezet, van 2015 voor de 

oudste centrales (Tihange 1, Doel 1 en Doel 2) tot 2025 voor de meest recente 

centrales (Doel 4 en Tihange 3). 

(8) Volgens de Belgische autoriteiten is sinds een aantal jaren in studies sterke 

bezorgdheid geuit over de toereikendheid van de productiecapaciteit voor 

elektriciteit in België en zij hebben dan ook de haalbaarheid van het tijdschema 

voor de kernuitstap in twijfel getrokken, met name wat de stillegging van 

Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 betreft. 

(9) De Belgische autoriteiten wijzen met name op de vermindering van de 

productiecapaciteit van thermische en nucleaire centrales in Duitsland (-22,6 GW) 

en in Nederland (-6,4 GW) in 2027, waardoor uitvoer in de winter vanaf 2019 is 

uitgesloten voor Nederland en vanaf 2020 voor Duitsland. Op basis van de 

schema's van de jongste "Scenario Outlook & Adequacy Forecasts" van ENTSO-

E
2
 constateren de Belgische autoriteiten een algemene vermindering van het 

aantal flexibele productie-eenheden voor elektriciteit in Europa. Daardoor zal het 

volgens de Belgische autoriteiten niet meer mogelijk zijn op invoer vanuit 

Duitsland en Nederland te rekenen, en dat terwijl België sterk van invoer 

afhankelijk is om in piekperioden te voorzien in zijn elektriciteitsbehoeften. 

(10) Voorts vallen volgens de Belgische autoriteiten de perioden van piekvraag in 

België grotendeels samen met die in Frankrijk. De Franse invoer vanuit 

Nederland zou bijgevolg de voor België beschikbare capaciteit verder 

verminderen. 

(11) De Belgische autoriteiten vermelden ook de weerslag van de "loop flows" op de 

technische invoercapaciteit en halen daarvoor een document van de Commissie 

voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)
3
 aan, volgens welke 

« de invoering van het flow-based marktkoppelingssysteem de 

interconnectiecapaciteit na een lichte stijging in september 2015 heeft doen dalen 

tot haar laagste niveau sinds 2007. Ondanks de installatie van nieuwe lijnen en 

nieuwe dwarsregeltransformatoren in de periode 2007-2015 is de totale 

technische invoercapaciteit in dezelfde periode gedaald ». De Belgische 

autoriteiten merken op dat de oplossingen voor dit probleem niet onmiddellijk 

                                                 

1
  De Belgische kerncentrales worden om de tien jaar onderworpen aan een grondige 

veiligheidscontrole ("technische controle") en om de 12 en 18 maanden aan verschillende 

bijkomende veiligheidscontroles. 
2
  Europees netwerk van elektriciteitstransmissiesysteembeheerders. 

3
  "Bijlage bij de brief – De flow-based marktkoppeling ongeveer een jaar na haar indiensttreding." 
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beschikbaar zullen zijn, zowel wat betreft de plaatsing van 

dwarsregeltransformatoren (die begin 2018 klaar zouden kunnen zijn) als wat 

betreft het definiëren van nieuwe prijszones, waaraan slechts op lange termijn 

wordt gedacht. 

(12) Deze verschillende factoren samen hebben de Belgische autoriteiten ertoe 

gebracht om voor de waarborging van de bevoorradingszekerheid in de periode 

2015-2025 niet uitsluitend op de invoer van elektriciteit te rekenen. 

(13) De Belgische autoriteiten rekenen weliswaar op bijkomende productiecapaciteit 

door met name de bouw van windparken op zee (met een geraamd geïnstalleerd 

vermogen van 2,3 GW in 2020
4
), maar wijzen op het probleem dat dit soort 

energiebron discontinu van aard is. België is derhalve van oordeel dat de nieuwe 

capaciteit uit hernieuwbare energiebronnen alleen niet volstaat om de 

ontoereikendheid van de stroomproductiecapaciteit in de periode 2015-2025 te 

verhelpen. 

(14) Ten slotte wijzen de Belgische autoriteiten op de precaire toestand van tal van 

exploitanten van thermische centrales en vermelden zij dat tot op heden de 

sluiting van vier gascentrales met een totale productiecapaciteit van 1 015 MW 

formeel is aangekondigd. Volgens de Belgische autoriteiten zijn er geen 

investeringen in nieuwe thermische gascapaciteit gepland en zal dat zo blijven 

totdat de kernuitstap tussen 2022 en 2025 wordt bevestigd.  

(15) Voorts houden de Belgische autoriteiten in hun onderzoek met betrekking tot de 

toereikendheid van het elektriciteitssysteem rekening met de discontinuïteit van 

bepaalde energiebronnen alsook met de mogelijkheid dat zich in de verschillende 

beschikbare installaties technische incidenten voordoen. Om die reden wordt van 

de totale geïnstalleerde capaciteit (13 119 MW) een bepaald percentage 

afgetrokken (dat verschilt naargelang van de betrokken installatie) om de totale 

beschikbare betrouwbare capaciteit te verkrijgen (11 056 MW).  

(16) Dit is de context waarin de Belgische autoriteiten hebben besloten het 

oorspronkelijke tijdschema voor de kernuitstap in twee fasen (zie punten (24) en 

(25) hierna) te wijzigen en met name de uitvoering van het eerste deel 10 jaar op 

te schorten. Zo is de geprogrammeerde stillegging van de eerste drie centrales 

(Tihange 1, Doel 1 en Doel 2) uitgesteld tot 2025. Er zijn geen wijzigingen wat 

betreft de levensduur van de vier andere centrales en evenmin wat betreft het 

moratorium op de bouw van nieuwe kerncentrales. 

(17) Zo zijn bij de wet van 18 december 2013
5
 wijzigingen aangebracht in artikel 4 

van de voornoemde wet van 31 januari 2003 en in het tijdschema voor de uitstap 

uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie waardoor Tihange 1 

elektriciteit mag blijven produceren tot 30 september 2025. Vervolgens is bij de 

                                                 

4
  Elia – Nood aan ‘adequacy’ en flexibiliteit in het Belgische elektriciteitssysteem – periode 2017-

2027 – april 2016. 
5
  Wet houdende wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit 

kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie en houdende wijziging van de wet van 11 april 

2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor 

het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales. 
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wet van 28 juni 2015
6
 hetzelfde gedaan voor Doel 1 tot 14 februari 2025 en voor 

Doel 2 tot 30 november 2025.  

(18) Voorts wordt sinds 2008 een repartitiebijdrage ("nucleaire heffing") van 250 

miljoen EUR per jaar geheven ten laste van de exploitanten van kerncentrales en 

ten laste van de eigenaars naar rata van hun aandeel in de industriële productie 

van elektriciteit uit kernenergie. In 2012 werd een aanvullende repartitiebijdrage 

van 350 miljoen EUR ingevoerd die kan worden aangepast naar evenredigheid 

van de beschikbaarheid van het nucleaire park in de loop van het verstreken jaar. 

Zo beliep het totale bedrag dat de eigenaars van de kerncentrales verschuldigd 

waren 250 miljoen EUR tussen 2008 en 2012, 549,1 miljoen EUR in 2012, 481,1 

miljoen EUR in 2013, 469,3 miljoen EUR in 2014 en 200 miljoen EUR in 2015. 

2.1.2. De productie en de verkoop van elektriciteit in België 

(19) In 2014 bedroeg de totale productiecapaciteit voor elektriciteit in België 

14,3 GW, waarvan 9,02 GW in handen was van Electrabel (63 % van het totaal). 

In 2014 werd in België 59,5 TWh elektriciteit geproduceerd, waarvan 33,8 TWh 

door Electrabel (56,8 % van het totaal). Volgens een studie van de CREG van 

26 mei 2016
7
 "wordt de totale productie in 2015 in de regelzone van Elia geschat 

op 54,6 TWh tegenover 59,5 TWh in 2014, hetzij een vermindering van 8,1 % in 

één jaar. Het marktaandeel van Electrabel voor de energie geproduceerd in België 

bedroeg in 2015 64,8 %, terwijl het in 2007 nog 86,2 % bedroeg. Ondanks deze 

daling blijft de productiemarkt nog heel sterk geconcentreerd." De andere 

belangrijkste spelers op de markt voor de productie van elektriciteit in België zijn 

EDF-Luminus (13 % marktaandeel in 2015), E.ON (9 % marktaandeel in 2015, 

vóór de overdracht van trekkingsrechten op Tihange 1, Doel 1 en 2 begin 2016)
8
 

en Eneltrade (2 % marktaandeel).  

(20) In 2014 bedroeg de elektriciteitsproductie uit kernenergie 32,1 TWh, waarvan 

26,5 TWh door Electrabel (82,5 % van het totaal). Electrabel exploiteert alle 

centrales, maar heeft niet de beschikking over de totale hoeveelheid 

geproduceerde energie omdat de eigendom van bepaalde centrales wordt gedeeld 

met EDF (zie tabel 1 hierboven).  

(21) Tussen 2007 en 2012 is het marktaandeel van de productiecapaciteit voor 

elektriciteit uit kerncentrales in België stabiel gebleven op ongeveer 36 %. Sinds 

2013 loopt dit marktaandeel op, in 2015 tot 42 %. Omgekeerd is het marktaandeel 

van de productiecapaciteit voor elektriciteit uit gascentrales gedaald van 40 % in 

2008 tot 32 % in 2015. De steenkoolcentrales zien hun marktaandelen op dezelfde 

manier dalen (van 10 % in 2007 tot 5 % in 2015) terwijl de elektriciteit uit 

hernieuwbare energiebronnen aan marktaandeel wint (van 2 % in 2007 tot 8 % in 

2015). 

                                                 

6
  Wet tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie 

voor industriële elektriciteitsproductie met het oog op het garanderen van de 

bevoorradingszekerheid op het gebied van energie. 
7
  Studie nr. 160526-CDC-1513 over "de werking van en de prijsevolutie op de Belgische 

groothandelsmarkt voor elektriciteit – monitoringrapport 2015", gemaakt met toepassing van 

artikel 23, § 2, tweede lid, 2° en 19°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van 

de elektriciteitsmarkt, 26 mei 2016. 
8
  Tot in 2015 genoot E.ON trekkingsrechten op de elektriciteit geproduceerd door de centrales 

Tihange 1, Doel 1 et Doel 2. 
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(22) Sinds 2010 is de productie van elektriciteit in België sterk gedaald, van 86,5 TWh 

in 2010 tot 54,6 TWh in 2015. Deze daling is met name te verklaren door het feit 

dat bepaalde kernreactoren in 2014 en 2015 niet beschikbaar waren. Zij is 

gecompenseerd door een stijging van de invoer. In 2015 bedroeg de netto-invoer 

van elektriciteit
9
 23,7 TWh, een stijging met 25 % ten opzichte van 2015. 

(23) Op de kleinhandelsmarkten voor elektriciteit in België lopen de marktaandelen 

van Electrabel terug. Daar waar die aandelen in 2012 nog 57 % bedroegen, zijn 

zij vandaag gezakt tot 51 % (alles bijeengenomen, zonder onderscheid tussen de 

verschillende segmenten naargelang van de typologie van de afnemer (grote 

afnemers/kmo's, consumenten)
10

. Andere belangrijke elektriciteitsleveranciers op 

de markt zijn EDF Luminus (15,1 % van de marktaandelen), ENI gas and power 

(5 %), Lampiris (4,6 %), AXPO Benelux SA (4,3 %) et E.ON Belgium (4 %). In 

het gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en 

aardgasmarkten in België
11

 wordt voor het jaar 2015 melding gemaakt van 

vooruitgang op het gebied van de concentratie-indexen (met name de HHI)
12

, 

hetgeen wijst op een toename van de concurrentie op de Belgische 

elektriciteitsmarkt. Uit de studie van de CREG van 26 mei 2016 blijkt anderzijds 

dat de HHI voor de Belgische markt, ondanks een lichte daling ten opzichte van 

het voorgaande jaar, eind 2015 nog 4 420 bedraagt, in de wetenschap dat een 

markt als zeer geconcentreerd wordt beschouwd vanaf een HHI van 2 000. 

2.2. Voorstelling van de aangemelde maatregelen 

(24) Op 12 maart 2014 hebben de Belgische autoriteiten met de eigenaars van de 

kerncentrale van Tihange 1 een overeenkomst gesloten betreffende de verlenging 

van de exploitatieduur van deze centrale.  

(25) Op 30 november 2015 hebben de Belgische autoriteiten met de eigenaars van de 

kerncentrales van Doel 1 en Doel 2 een overeenkomst gesloten betreffende de 

verlenging van de exploitatieduur van deze centrales. 

(26) In deze overeenkomsten wordt bepaald volgens welke economische parameters 

de exploitatieduur van de centrales wordt verlengd. Met name wordt het volgende 

geregeld: 

(a) de verbintenis van de eigenaars om de noodzakelijke investeringen te 

verrichten ("investeringen voor levensduurverlenging"); 

(b) in afwijking van de algemene regeling van de repartitiebijdrage, de 

vaststelling van de jaarlijkse vergoeding die de eigenaars verschuldigd zijn 

als tegenprestatie voor de verlenging van de exploitatieduur van de 

centrales; 

(c) de vergoeding van de eigenaars indien de overheid de centrales vervroegd 

sluit (in andere gevallen dan ter uitvoering van een bindend besluit van het 

                                                 

9
  De netto-invoer bestaat uit het totaal van de invoer verminderd met de totale uitvoer. 

10
  http://www.creg.info/pdf/Diversen/20160707-MarktrapportNL.pdf en 

http://www.creg.info/pdf/Presse/2013/compress20130610nl.pdf.  
11

  Cf. voetnoot 10. 
12

  De Herfindahl-Hirschmann-index of HHI is een index voor het meten van de marktconcentratie. 

Hoe hoger de HHI van een sector (schaal van 0 tot 10 000), hoe sterker de concentratie. 

http://www.creg.info/pdf/Diversen/20160707-MarktrapportNL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Presse/2013/compress20130610fr.pdf
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FANC of een bevoegde Europese of internationale instelling) en in geval 

van unilaterale handelingen van de federale Staat die de economische 

parameters zouden veranderen waarop de exploitanten zich hebben 

gebaseerd voor hun besluit om de investeringen die noodzakelijk zijn voor 

de levensduurverlenging van de centrales met tien jaar te realiseren. 

(27) Met name wat de vergoeding van de eigenaars betreft, bepaalt artikel 9.1 van de 

overeenkomst betreffende de verlenging van Tihange 1: "[…]*" 

(28) Artikel 7.1 van de overeenkomst betreffende de verlenging van Doel 1 en Doel 2 

bepaalt anderzijds dat "indien de overheid vóór respectievelijk 15 februari 2025 

of 1 december 2025 de tijdelijke of definitieve stillegging van Doel 1 of Doel 2 

oplegt om andere redenen dan bedoeld in artikel 7.2
13

, de Staat Electrabel 

vergoedt voor de directe schade, als gedefinieerd in Belgisch recht, die daaruit 

voortvloeit, met uitsluiting van de indirecte schade." Artikel 10.2 van deze 

overeenkomst bepaalt eveneens dat "onverminderd de artikelen 7 en 8 in geval 

van niet-naleving van artikel 10.1
14

 of in geval van unilaterale handelingen van 

een partij die de wijziging van de in artikel 1.1
15

 bedoelde economische 

parameters tot gevolg heeft, deze partij de andere partij vergoedt voor de directe 

schade, als gedefinieerd in Belgisch recht, die daaruit voortvloeit, met uitsluiting 

van de indirecte schade." 

(29) Voorts voorziet de overeenkomst betreffende de exploitatie van de centrales 

Doel 1 en Doel 2 in de regeling voor de nucleaire heffing ("repartitiebijdrage"), 

die van toepassing is op de kerncentrales Doel 3 en Doel 4, Tihange 2 en Tihange 

3 tot 2026. De overeenkomst bepaalt ook dat Electrabel afziet van de 

verschillende rechtsvorderingen tegen de nucleaire heffing.  

                                                 

 *VERTROUWELIJKE INFORMATIE 

 
13

  Artikel 7.2: "Er is geen vergoeding verschuldigd ingeval de overheid de tijdelijke of definitieve 

stillegging van Doel 1 of Doel 2 oplegt: i) ter uitvoering van een bindend besluit van het FANC 

krachtens de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het 

leefmilieu tegen de uit ioniserende straling voortvloeiende gevaren en betreffende het Federaal 

Agentschap voor Nucleaire Controle; of ii) ter uitvoering van een bindend besluit van een 

bevoegde Europese of internationale instelling waarbij de tijdelijke of definitieve vervroegde 

stillegging van Doel 1 of Doel 2 wordt opgelegd." 
14

  Artikel 10.1: "De bijdrage overeenkomstig de bepalingen van de verlengingswet elke andere 

heffing ten voordele van de federale Staat uitsluit (behoudens de algemeen geldende belastingen 

en de jaarlijkse heffingen krachtens 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) die verbonden is met de eigendom 

of de exploitatie van Doel 1 en Doel 2, met de inkomsten, de productie of de productiecapaciteit 

van deze centrales of hun verbruik van nucleaire brandstof. Bijdragen die niet door de federale 

Staat worden opgelegd en die niet aan de Staat of aan de schatkist toekomen, zoals die welke door 

het FANC worden geïnd of die waarin de NIRAS-regels voorzien, blijven verschuldigd."  
15

  Artikel 1.1: "De … overeenkomst definieert de economische parameters betreffende de verlenging 

van de exploitatieduur van Doel 1 tot 14 februari 2025 en van Doel 2 tot 30 november 2025, 

namelijk i) de verbintenis van Electrabel om de investeringen te verrichten die noodzakelijk zijn 

voor de verlenging met tien jaar van Doel 1 en Doel 2, ii) de vrijstelling van de kerncentrales 

Doel 1 en Doel 2 van de repartitiebijdrage (zoals hieronder omschreven), iii) de betaling door 

Electrabel van de bijdrage (zoals hieronder omschreven), iv) de dienovereenkomstige herziening 

van het mechanisme van repartitiebijdragen, voor zover alleen Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en 

Tihange 3 aan het mechanisme van repartitiebijdragen worden onderworpen, en v) de toepassing 

tot in 2026 van de repartitiebijdrage voor de kerncentrales Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en 

Tihange 3." 
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(30) Voor de centrales Tihange 1, Doel 1 et Doel 2 hebben de Belgische autoriteiten 

aangegeven dat de repartitiebijdrage tijdens de verlengingsperiode wordt 

vervangen door een jaarlijkse heffing, om rekening te houden met de bijzondere 

aard van hun situatie (met name de omvang van de investeringen voor 

levensduurverlenging die vereist zijn om een veilige exploitatie mogelijk te 

maken). 

(31) Krachtens de overeenkomsten wordt elk geschil of elke klacht voorgelegd aan 

internationale arbitrage, ook indien de vroegtijdige stillegging van de betrokken 

centrales door de Staat wordt opgelegd of, in het geval van Doel 1 en 2, indien 

Electrabel daartoe besluit.  

(32) Het zijn de vergoedingsclausules in geval van vroegtijdige stillegging of 

wijziging van de in de overeenkomsten bepaalde economische parameters die om 

redenen van rechtszekerheid door de Belgische autoriteiten bij de Europese 

Commissie zijn aangemeld. De Belgische autoriteiten zijn immers van mening dat 

deze maatregelen geen staatssteun in de zin van artikel 107, lid 3, van het VWEU 

vormen. Deze maatregelen vormen het voorwerp van het onderhavige besluit. 

2.3. Doelstelling van de aangemelde maatregelen 

(33) De Belgische autoriteiten hebben erop gewezen dat de levensduurverlenging van 

de centrales noodzakelijk was geworden om de bevoorradingszekerheid voor 

elektriciteit in België te garanderen, aangezien de productiecapaciteit voor de 

periode 2015-2025 waarschijnlijk ontoereikend zou zijn. De verlenging van de 

exploitatieduur van de centrales vereist investeringen voor levensduurverlenging 

die in totaal worden geraamd op 1300 miljoen EUR (600 miljoen EUR voor 

Tihange 1 en 700 miljoen EUR voor Doel 1 en 2), ten laste van de eigenaars om 

de exploitatie van de centrales op lange termijn mogelijk te maken.  

(34) Voorts zijn de betrokken nucleaire exploitanten volgens de Belgische autoriteiten, 

vanwege de politieke onzekerheid over de toekomst van kernenergie in België, 

slechts bereid om deze investeringen te verrichten op voorwaarde dat de directe 

schade wordt vergoed die zij zouden lijden als gevolg van vroegtijdige stillegging 

van de centrales op initiatief van de overheid of van eenzijdige handelingen van 

de overheid die de belangrijkste economische parameters veranderen waarop hun 

investeringsbesluit is gebaseerd.  

2.4. Corrigerende maatregelen voorgesteld door de Belgische autoriteiten 

(35) Zoals in punt (32) is vermeld, zijn de Belgische autoriteiten van mening dat de 

schadevergoedingsclausules geen staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, van 

het VWEU vormen. Voor het geval dat de Commissie van oordeel zou zijn dat 

deze maatregelen staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, van het VWEU 

vormen, hebben de Belgische autoriteiten echter de volgende toezegging gedaan 

om de verenigbaarheid van de maatregelen met de interne markt te verzekeren: 

Electrabel SA (hierna "Electrabel"), elke entiteit die belast is met het beheer van 

de productie en de marktverrichtingen van Electrabel of elke onderneming die 

met Electrabel verbonden is, zal op de georganiseerde handelsmarkten van de 

geïnterconnecteerde elektriciteit voor elk van de kalenderjaren 2017 tot en met 

2025 minimaal een jaarlijkse brutohoeveelheid elektriciteit verkopen die 

overeenstemt met de som van (i) de totale hoeveelheid energie geproduceerd door 
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Doel 1 en 2 tijdens het beschouwde jaar en (ii) het totaal van haar aandeel van de 

elektriciteit geproduceerd door Tihange 1 tijdens hetzelfde jaar. 

Tot de bovengenoemde georganiseerde handelsmarkten behoren met name ICE 

(Intercontinental Exchange), EEX (European Energy Exchange), de markten van 

standaardproducten via broker en de markten via day-aheadbeursplatform (day-

ahead power exchange). De in het kader van de onderhavige toezegging in 

aanmerking te nemen verkoop sluit verkoop uit binnen de groep vennootschappen 

waartoe Electrabel behoort. 

Voor elk van de kalenderjaren 2017 tot en met 2025 zal Electrabel vóór 31 maart 

van het volgende jaar in een vertrouwelijk verslag het bewijs van naleving van de 

bovengenoemde toezegging overleggen aan de Europese Commissie en aan de 

Belgische federale minister die bevoegd is voor energie. Dit bewijs omvat de 

volumes die verkocht zijn voor levering tijdens het betrokken kalenderjaar per 

soort product (Base/Peak/Off-Peak,…), soort looptijd (kalenderjaren, kwartalen, 

maanden, day-ahead,...) en soort tegenpartij (ICE, EEX, broker, day-

aheadbeursplatform,…). 

De onderhavige toezegging zal eerst uitwerking hebben op de laatste van de 

volgende twee data: 

- de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst van 30 november 2015 

betreffende de verlenging van de exploitatieduur van Doel 1 en Doel 2; en 

- de datum waarop de Commissie een besluit neemt waarbij de 

vergoedingsclausules bedoeld in de overeenkomsten van 12 maart 2014 en 

30 november 2015 betreffende de verlenging van de levensduur van de 

kerncentrales van Tihange 1 en van Doel 1 et Doel 2 respectievelijk, en die het 

voorwerp vormen van de aanmelding van 28 september 2016, verenigbaar met de 

interne markt worden verklaard in de zin van artikel 107, lid 3, onder c), van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.  

De onderhavige toezegging is niet langer van toepassing met ingang van 

1 januari volgend op het jaar waarin het aandeel van Electrabel en haar 

verbonden ondernemingen op de Belgische markt van de industriële 

elektriciteitsproductie minder dan 40 % bedraagt. Zij is opnieuw van toepassing 

met ingang van 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin dit 

marktaandeel opnieuw 40 % overschrijdt.  

2.5. Rechtsgrond, financiering, budget en duur 

(36) De rechtsgrond naar nationaal recht voor de verlenging van de exploitatieduur 

van de kerncentrale Tihange 1 is artikel 4/1 van de wet van 31 januari 2003, 

ingevoegd bij de wet van 18 december 2013. De uitvoeringsbepalingen zijn de 

artikelen 9 en 13 van de overeenkomst gesloten op 12 maart 2014 tussen de 

Belgische Staat enerzijds en Electrabel S.A., EDF Belgium S.A., GDF SUEZ 

S.A. (thans ENGIE S.A.) en EDF S.A. anderzijds. 

(37) De rechtsgrond naar nationaal recht voor de verlenging van de exploitatieduur 

van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 is artikel 4/2, lid 3, van de wet van 31 

januari 2003, ingevoegd bij de wet van 28 juni 2015 en gewijzigd bij de wet van 
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12 juni 2016
16

. De uitvoeringsbepalingen zijn de artikelen 7 en 10 van de 

overeenkomst gesloten op 30 november 2015 tussen de Belgische Staat enerzijds 

en Electrabel S.A. en ENGIE S.A. anderzijds, gewijzigd bij aanhangsel van 23 

juli 2016. 

(38) De begunstigden van de maatregel zijn Electrabel S.A. (eigenaar van de centrales 

Doel 1 en Doel 2 en mede-eigenaar voor 50 % van de centrale Tihange 1) en EDF 

Belgium S.A. (mede-eigenaar voor 50 % van de centrale Tihange 1). 

(39) De maatregel is van toepassing tot het verstrijken van de overeenkomsten 

betreffende de verlenging van de exploitatieduur van de kerncentrales, namelijk 

tot 30 september 2025 voor de overeenkomst betreffende de verlenging van de 

exploitatieduur van de centrale Tihange 1 en tot 31 december 2025 voor de 

overeenkomst betreffende de verlenging van de exploitatieduur van de centrales 

Doel 1 en Doel 2. 

2.6. Cumulatie 

(40) De Belgische autoriteiten hebben gemeld dat de steunmaatregel niet kon worden 

gecumuleerd met andere steun om dezelfde in aanmerking komende kosten te 

dekken. 

2.7. Klacht 

(41) De Commissie heeft een gezamenlijke klacht
17

 betreffende de verlenging van de 

reactoren Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 ontvangen. De klagers voeren aan dat de 

door de Belgische regering aangehaalde reden ter rechtvaardiging van de 

verlenging van de drie reactoren, namelijk de noodzaak om de 

bevoorradingszekerheid voor elektriciteit in België te garanderen, is komen te 

vervallen sinds de reactoren Tihange 2 en Doel 3 opnieuw in werking zijn gesteld 

in december 2015.  

(42) De klagers zijn van mening dat de exploitanten van drie reactoren door deze 

verlenging zonder voorafgaande aanbestedingsprocedure onrechtmatige en 

onverenigbare staatssteun genieten. 

(43) Met betrekking tot de schadevergoedingsclausules waarin de overeenkomsten 

voorzien, zijn de klagers van oordeel dat het financiële risico van de 

levensduurverlenging van de kerncentrales hierdoor op de overheid wordt 

afgewenteld en dat maatregelen onmogelijk worden gemaakt om het potentiële 

rendement dat de exploitanten kunnen realiseren op hun investeringen, te 

beperken. 

(44) Ten slotte verhindert het in 2003 in België ingestelde moratorium op kernenergie 

volgens de klagers dat nieuwe spelers de markt betreden. Bijgevolg leveren de 

inkomsten uit de exploitatie van kernenergie de kernenergie-exploitanten een 

                                                 

16
  Wet tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie 

voor industriële elektriciteitsproductie, met het oog op de vaststelling van de jaarlijkse vergoeding 

verschuldigd voor de verlenging van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2. 
17

  De klagers zijn Wase Wind, Beauvent, De Vindvogel, Ecopower, Energie I&V en Zero Emission 

Solutions. 
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exclusief, permanent voordeel op dat de werking van de elektriciteitsmarkt 

verstoort. 

3. BEOORDELING VAN DE MAATREGEL 

3.1. Bestaan van steun in de zin van artikel 107, lid 1, van het Verdrag 

(45) Volgens artikel 107, lid 1, VWEU zijn steunmaatregelen van de staten of in welke 

vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging 

van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te 

vervalsen, onverenigbaar met de interne markt, voor zover deze steun het 

handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt.  

3.1.1. Aan de staat toe te rekenen en met staatsmiddelen bekostigde steun 

(46) De overeenkomsten betreffende de verlenging van de exploitatieduur van de 

centrales Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 zijn gesloten tussen de eigenaars van deze 

centrales en de Belgische overheid. 

(47) De Belgische autoriteiten zijn van oordeel dat de schadevergoedingsclausules in 

de overeenkomsten slechts tot een overdracht van overheidsmiddelen leiden 

indien de Belgische autoriteiten eenzijdig zouden besluiten de centrales waarvan 

de exploitatie is verlengd, vóór 2025 stil te leggen of indien zij bepaalde 

eenzijdige handelingen zouden stellen zoals omschreven in de overeenkomsten. 

(48) Volgens vaste rechtspraak
18

 wordt steun, indien het om een potentiële 

steunmaatregel gaat, beschouwd als verleend op het tijdstip waarop hij wordt 

toegekend en niet op het tijdstip waarop de steun wordt geactiveerd. Dit beginsel 

wordt met name aangehaald in punt 2.1 van de mededeling van de Commissie 

betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op 

staatssteun in de vorm van garanties
19

.  

(49) In het voorliggende geval zal de Belgische Staat verplicht zijn de eigenaars van 

de centrales te vergoeden indien de schadevergoedingsclausules worden 

geactiveerd. De schadevergoeding zou een overdracht van overheidsmiddelen aan 

de eigenaars van de centrales inhouden. 

(50) Bijgevolg concludeert de Commissie dat de betrokken maatregelen aan de Staat 

kunnen worden toegerekend en bekostigd zijn met overheidsmiddelen. 

3.1.2. Economisch voordeel voor ondernemingen 

(51) De Belgische autoriteiten hebben erop gewezen dat de eigenaars van de 

kerncentrales slechts bereid waren de exploitatieduur van Tihange 1, Doel 1 en 

Doel 2 te verlengen op voorwaarde dat zij een vergoeding zouden ontvangen voor 

de schade die zij zouden lijden als gevolg van vroegtijdige stillegging van de 

centrales op initiatief van de overheid of van bepaalde eenzijdige handelingen die 

de in de overeenkomsten bepaalde economische parameters veranderen. 

                                                 

18
  Zie bijvoorbeeld arrest van het Gerecht van 10 november 2011, Elliniki Nafpigokataskevastiki e.a. 

/ Commissie, T-384/08, punt 60, ECLI:EU:T:2011:650. 
19

   PB C, 155 van 20.6.2008, blz.10-22. 
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(52) Volgens de Belgische autoriteiten verlenen de schadevergoedingsclausules waarin 

de overeenkomsten voorzien de eigenaars van de kerncentrales geen 

concurrentievoordeel. 

(53) De Belgische autoriteiten zijn in de eerste plaats van oordeel dat de 

schadevergoedingsclausules waarin de overeenkomsten voorzien, om de volgende 

redenen slechts een beperkte draagwijdte hebben: 

(a) zoals aangehaald in punt (111), wentelen zij de economische risico's die 

verbonden zijn aan de investeringen of de exploitatie van de centrales niet 

af op de Belgische Staat; 

(b) het gaat niet om clausules van onverminderde toepasselijkheid aangezien 

hiermee niet de onveranderlijkheid wordt gegarandeerd van het juridische 

en fiscale kader dat van toepassing was bij de ondertekening van de 

overeenkomsten. De Staat doet geen afstand van zijn 

overheidsbevoegdheid om de wettelijke of verordenende bepalingen te 

nemen die om redenen van openbaar nut noodzakelijk zijn
20

; 

(c) de clausules zijn beperkt tot specifieke wijzigingen die van invloed zijn op 

de parameters die gelden voor de verlenging van de kerncentrales, 

waaronder de duur van de verlenging met tien jaar. Deze clausules 

garanderen geen recht op schadevergoeding wanneer de algemene 

juridische en fiscale context wordt gewijzigd. Verder is geen 

schadevergoeding door de Staat verschuldigd indien een centrale wordt 

stilgelegd om redenen van nucleaire veiligheid of ter uitvoering van een 

besluit van een bevoegde Europese of internationale instelling. 

(54) De Commissie betwist niet dat er geen economische risico's op de Belgische Staat 

worden afgewenteld. De afwezigheid van risico-overdracht betekent echter niet 

dat er geen voordeel is: het spruit voort uit de opname van 

schadevergoedingsclausules in de overeenkomsten betreffende de verlenging van 

de exploitatieduur van de kerncentrales (zoals uitgelegd in punt (67)). 

(55) De Commissie constateert dat de Belgische Staat weliswaar geen afstand doet van 

zijn overheidsbevoegdheid om wettelijke of verordenende maatregelen te nemen, 

maar dat de schadevergoedingsclausules waarin de overeenkomsten voorzien 

deze bevoegdheid toch inperken door de betaling van een vergoeding op te leggen 

indien door een eenzijdige handeling van de Belgische overheid de 

exploitatieduur van de centrales zou worden verkort of de economische 

parameters zoals vastgesteld in de overeenkomsten zouden veranderen. 

(56) Voorts betekent het feit dat de schadevergoedingsclausules beperkt zijn tot een 

aantal specifieke wijzigingen die alleen betrekking hebben op de parameters die 

gelden voor de verlenging van de kerncentrales, volgens de Commissie niet dat de 

clausules de eigenaars van de centrales geen voordeel verlenen. Dat het 

toepassingsgebied van de schadevergoedingsclausules duidelijk afgebakend is, 

kan de omvang van het verleende voordeel beperken maar doet het nog niet 

verdwijnen. 

                                                 

20
  De Belgische autoriteiten verwijzen naar het arrest van de Raad van State van 26 oktober 1949, 

Etablissements Smets-Usé, nr. 142, R.J.D.A, 1950. 
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(57) De Belgische autoriteiten merken vervolgens op dat de 

schadevergoedingsclausules de gemeenrechtelijke regels van het Koninkrijk 

België louter verduidelijken, zonder deze uit te breiden. Volgens de Belgische 

autoriteiten wordt in het Belgische gemene recht erkend dat de overheid, tenzij 

anders is bedongen, een marktdeelnemer moet vergoeden voor de schade die hij 

lijdt indien door een eenzijdige handeling van harentwege, zelfs binnen de 

legitieme uitoefening van haar bevoegdheden in het algemeen belang, een 

belangrijk onderdeel wordt gewijzigd dat doorslaggevend is geweest in het 

aangaan van een verbintenis tot investering of tot exploitatie van de 

marktdeelnemer ten aanzien van de overheid. 

(58) Volgens de Belgische autoriteiten vloeit dit beginsel voort uit de nationale en 

internationale regels inzake onteigening volgens welke de aantasting van het 

eigendomsrecht aanleiding geeft tot een daadwerkelijke schadevergoeding
21

. 

(59) De Belgische autoriteiten zijn van oordeel dat het recht dat op de onderhavige 

overeenkomsten van toepassing is, vergelijkbaar is met hetgeen bestaat inzake 

concessies, ten aanzien waarvan in het Belgische bestuursrecht wordt erkend dat 

de overheid om redenen van openbaar belang een concessie vóór de vervaldatum 

ervan kan opzeggen of de voorwaarden daarvan eenzijdig kan wijzigen, maar dat 

zij, tenzij anders is overeengekomen, de concessiehouder moet vergoeden voor de 

geleden schade. 

(60) De Belgische autoriteiten hebben echter erkend dat de overeenkomst tussen de 

Belgische regering en de eigenaars van de centrales geen concessie in eigenlijke 

zin vormde. 

(61) Met betrekking tot de argumenten die de Belgische autoriteiten in de punten (57) 

tot en met (60) hebben uiteengezet, constateert de Commissie dat de 

overheidsaansprakelijkheid in België voor de eerste maal is vastgesteld in het 

arrest Flandria
22

 (1920). Vervolgens is het vaste rechtspraak van het Belgische 

Hof van Cassatie geworden dat "de bevoegdheden die in het algemeen belang bij 

wet aan het bestuur worden opgedragen, het bestuur niet bevrijden van de 

zorgvuldigheidsplicht die voor iedereen geldt
23

." Hiermee zijn de grondvesten 

gelegd voor de schuldaansprakelijkheid van de Staat, die op artikel 1382 van het 

Belgische Burgerlijk Wetboek berust. 

(62) Om vergoeding van schade ten gevolge van schuld van de Staat te verkrijgen 

moeten in dit verband verschillende elementen worden bewezen: de 

onrechtmatigheid van de handeling, de schuld of de nalatigheid van de Staat, de 

veroorzaakte schade alsmede het causale verband tussen deze elementen. In het 

onderhavige geval moeten de eigenaars bij gebreke van vergoedingsclausules in 

de overeenkomsten, in geval van vroegtijdige sluiting van de centrales of 

eenzijdige wijzing van de economische parameters waarop de verlenging van de 

exploitatieduur van de centrales is gebaseerd, bewijzen dat aan al deze 

voorwaarden is voldaan om schadevergoeding te verkrijgen. 

                                                 

21
  De Belgische autoriteiten verwijzen met name naar artikel 16 van de Belgische grondwet, artikel 1 

van het eerste aanvullend protocol van het Europees Verdrag van de rechten van de mens en 

artikel 13 van het Verdrag inzake het Energiehandvest van 17 december 1994. 
22

  Cass. 5 november 1920, Pas. 1920, I, blz. 193, met de conclusies van procureur-generaal P. 

Leclercq. 
23

  Cass. 7 maart 1963, Pas. 1963, I, blz. 744. 
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(63) Door de aanwezigheid van de schadevergoedingsclausules in de overeenkomsten 

erkent de Belgische Staat expliciet zijn aansprakelijkheid in geval van eenzijdige 

beslissing tot sluiting van de centrales of in geval van wijziging van de 

onderliggende economische parameters. Hierdoor vergemakkelijkt de Belgische 

regering een eventueel beroep van de eigenaars van de centrales wegens schade 

ten gevolge van een dergelijke eenzijdige beslissing. Bovendien voorzien de 

overeenkomsten in een strikte aansprakelijkheid van de Staat, zodat de eigenaars 

van de centrales de schuld of buitensporige schade ten gevolge van een eenzijdige 

handeling van de regering niet meer moeten aantonen om vergoeding voor deze 

schade te verkrijgen
24

. 

(64) In vergelijking met aansprakelijkheid wegens schuld is vergoeding van "schade 

door rechtmatige handelingen" een minder vaak voorkomende grond voor 

schadeloosstelling. In dat geval kan een vergoeding worden betaald wanneer de 

buitensporige schade veroorzaakt is door een handeling van de overheid (zonder 

schuld) die niet te voorzien was en evenmin aan de schadelijder toe te rekenen is. 

Bovendien moet de schade in het bijzonder een beperkte groep treffen.  

(65) De intrekking van een exploitatievergunning of een wijziging van de fiscale 

situatie geven normaal gezien geen aanleiding tot aansprakelijkheid wegens 

schuld. De stillegging van de centrales Tihange 1, Doel 1 of Doel 2 vóór de 

datum waarin de overeenkomsten tot verlenging van de exploitatieduur voorzien, 

of de wijziging van de in deze overeenkomsten vastgestelde economische 

parameters, lijken veeleer een kwestie van vergoeding voor rechtmatige 

handelingen dan van schuldaansprakelijkheid van de Staat
25

. In het geval van 

vergoeding voor rechtmatige handelingen is de bewijslast voor het verkrijgen van 

een vergoeding ten gevolge van de wijziging van een fiscale regeling bijzonder 

zwaar, want de klager moet aantonen dat de litigieuze eenzijdige handeling hem 

"een buitensporige last oplegt of fundamenteel afbreuk doet aan zijn financiële 

situatie, zodat het billijke evenwicht tussen de vereisten van het algemeen belang 

en die van het recht op het ongestoord genot van de eigendom wordt 

verbroken"
26

, zoals blijkt uit de beroepsprocedures die Electrabel heeft ingesteld 

tegen de door de Belgische regering ingevoerde repartitiebijdrage. Zowel het 

Grondwettelijk Hof in 2010
27

 en 2014
28

 als de rechtbank van eerste aanleg van 

Brussel in 2014
29

 hebben geoordeeld dat de repartitiebijdrage noch de in 2012 

ingevoerde aanvulling daarop een buitensporige inbreuk op het eigendomsrecht 

van Electrabel vormden waardoor het recht op een vergoeding door de Belgische 

Staat zou ontstaan. 

                                                 

24
  Cf. Raad van State – afdeling wetgeving – advies 59.154/3 van 25 april 2016 over amendementen 

op een wetsontwerp "tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke 

uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie" (Parl. St. Kamer, nr. 54-1511/009) 

– punt 8.2. 
25

  De aansprakelijkheid wegens schuld is door de Commissie onderzocht in de punten (61) tot en 

met (63). 
26  

Grondwettelijk Hof, arrest nr. 106/2014 van 17 juli 2014. 
27

  Grondwettelijk Hof, arrest nr. 32/2010 van 30 maart 2010. 
28

  Grondwettelijk Hof, arrest nr. 106/2014 van 17 juli 2014. 
29

  Rechtbank van eerste aanleg van Brussel, vonnis nr. 152/34/14 van 11 april 2014. 
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(66) In een vroeger besluit
30

 heeft de Commissie opgemerkt dat "het ondersteunen van 

een wettelijke recht met een specifiek contractueel recht [...] een voordeel [lijkt] 

te zijn voor de entiteit die dit soort recht geniet" doordat haar vorderingsrecht 

wordt vergemakkelijkt en haar bewijslast lichter wordt. 

(67) De Commissie concludeert dat de eigenaars van de kerncentrales bij gebreke van 

een overeenkomst tussen de partijen zouden moeten aantonen dat een eenzijdige 

wijziging van de belastingregeling of de vroegtijdige sluiting van de reactoren een 

fout van de Staat vormt of hun buitensporige schade heeft toegebracht. Volgens 

de Commissie zijn de slaagkansen in geen enkele van deze hypothesen reëel gelet 

op de grote bewegingsvrijheid waarover staten beschikken inzake fiscale 

maatregelen (overheidsprivilege), en de rechtspraak van het Belgisch 

Grondwettelijk Hof en de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, die de fiscale 

maatregelen met betrekking tot de "nucleaire rente" (waarbij in 2008 en 2012 

hogere heffingen zijn opgelegd dan die waarin de overeenkomsten betreffende de 

verlenging van de exploitatieduur van Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 voorzien) 

geldig hebben verklaard. 

(68) Met betrekking tot de vergoedbare schade preciseren de Belgische autoriteiten dat 

de overeenkomst betreffende de verlenging van de exploitatieduur van de 

centrales Doel 1 en Doel 2 de schadevergoeding door de Staat beperkt tot de 

directe schade zoals omschreven in Belgisch recht, met uitsluiting van indirecte 

schade, terwijl in de overeenkomst betreffende de verlenging van de 

exploitatieduur van de centrale Tihange 1 de vergoedbare schade wordt 

omschreven als de reële schade in geval van vroegtijdige stillegging van de 

centrale plus de bijkomende kosten en lasten en de gederfde inkomsten als gevolg 

van wijziging van de in de overeenkomst bepaalde economische parameters
31

. 

(69) Dit betekent dat de schadevergoedingsclausules in de overeenkomsten minder 

gunstig zouden zijn dan het Belgische recht wat betreft het soort schade dat voor 

vergoeding in aanmerking komt. 

(70) De Commissie constateert dat volgens artikel 1151 van het Belgisch Burgerlijk 

Wetboek schadevergoeding alleen "hetgeen een onmiddellijk en rechtstreeks 

gevolg is van het niet uitvoeren van de overeenkomst" moet omvatten.  

(71) Voorts is artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek zo geïnterpreteerd dat 

hieronder alle schade valt die het gevolg is van de gemaakte fout, zowel directe 

schade (damnum emergens en lucrum cessans) als indirecte schade. De 

Commissie constateert echter dat de Belgische rechtscolleges een strikt causaal 

verband tussen de fout en de schade eisen om een schadevergoeding wegens fout 

van de Staat te kunnen verkrijgen. Hoewel een dergelijke vergoeding in principe 

mogelijk is, is het volgens de Commissie in de praktijk zeer moeilijk om indirecte 

schade vergoed te krijgen. 

                                                 

30
  Besluit (EU) 2015/658 van de Commissie van 8 oktober 2014 betreffende steunmaatregel 

SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) die het Verenigd Koninkrijk voornemens is ten uitvoer te leggen 

ten behoeve van de kerncentrale Hinkley Point C, punt 322. 
31

  De Belgische autoriteiten merken op dat zelfs indien de formuleringen in de twee overeenkomsten 

verschillen, de clausules in wezen dezelfde soort schade dekken. 
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(72) De Commissie is dan ook van oordeel dat de uitsluiting van de indirecte schade 

uit het bereik van de schadevergoeding zoals bepaald door de overeenkomsten in 

de praktijk geen beperking vormt ten opzichte van de gemeenrechtelijke regels. 

(73) Om al deze redenen is de Commissie van oordeel dat de 

schadevergoedingsclausules in de overeenkomsten de eigenaars van de 

kerncentrales een voordeel verlenen dat zij bij toepassing van het Belgische recht 

alleen niet zouden genieten. Aldus is voldaan aan het criterium van artikel 107, 

lid 1, VWEU dat staatssteun bepaalde ondernemingen of producties bevoordeelt. 

(74) De Belgische autoriteiten wijzen er ten slotte op dat de 

schadevergoedingsregeling de eigenaars geen procedurevoordeel verschaft ten 

opzichte van het gemene recht. In geval van betwisting dragen de eigenaars altijd 

de bewijslast en moeten zij in voorkomend geval hun rechten doen gelden in een 

klassieke arbitrageprocedure. 

(75) Met betrekking tot dit argument constateert de Commissie dat volgens het 

Belgische gemene recht elk geschil tussen de partijen aan een nationaal 

rechtscollege zou moeten worden voorgelegd. Volgens de overeenkomsten echter, 

dient elk geschil tussen de partijen door een internationaal scheidsgerecht te 

worden behandeld. De Commissie constateert aldus dat de 

schadevergoedingsclausules niet gewoon het in het Koninkrijk België 

toepasselijke gemene recht volgen, maar de partijen anders behandelen dan 

andere investeerders. De Commissie is evenwel van oordeel dat niet hoeft te 

worden bewezen of dit een voordeel vormt, aangezien de aanwezigheid van een 

voordeel reeds is aangetoond, zoals in punt (73) is aangegeven. 

3.1.3. Gevolgen voor de concurrentie en ongunstige invloed op het 

handelsverkeer 

(76) Wanneer een door een lidstaat verleende steunmaatregel de positie van een 

onderneming ten opzichte van andere concurrerende ondernemingen in de interne 

markt versterkt, moet worden aangenomen dat het handelsverkeer door de 

steunmaatregel wordt beïnvloed. Daarvoor is het voldoende dat de begunstigde 

van de steunmaatregel met andere ondernemingen concurreert op markten die 

openstaan voor concurrentie
32

. 

(77) De elektriciteitsmarkt is geliberaliseerd in de Europese Unie en het 

handelsverkeer in elektriciteit tussen de lidstaten heeft een grote omvang. Elk 

voordeel dat aan bepaalde elektriciteitsproducenten wordt verleend, kan dus de 

mededinging vervalsen en het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig 

beïnvloeden. 

3.1.4. Conclusie met betrekking tot het bestaan van een steunmaatregel 

(78) In het licht van de voorgaande elementen is de Commissie van oordeel dat de 

onderzochte maatregelen staatssteun vormen in de zin van artikel 107, lid 1, van 

het VWEU. 

                                                 

32
  Arrest van het Hof van Justitie van 17 september 1980, Philip Morris/Commissie, 730/79, 

ECLI:EU:C:1980:209, punten 11 en 12 ; arrest van het Gerecht van 30 april 1998, Vlaamse 

Gewest/Commissie, T-214/95, ECLI:EU:T:1998:77, punten 48-50. 
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3.2. Rechtmatigheid van de steun 

(79) De overeenkomst betreffende de levensduurverlenging van de centrales Doel 1 en 

Doel 2 is van kracht geworden vanaf de inwerkingtreding van de wet van 25 

december 2016 tot vaststelling van de repartitiebijdrage voor de jaren 2016 tot en 

met 2026
33

 (artikel 11.1 van de overeenkomst). 

(80) De overeenkomst betreffende de levensduurverlenging van de centrale Tihange 1 

is in werking getreden op de dag van de ondertekening ervan, namelijk 12 maart 

2014 (artikel 14.1 van de overeenkomst). 

(81) De Belgische autoriteiten hebben dus een gedeelte van de maatregelen vóór de 

aanmelding ervan ten uitvoer gelegd en hebben in strijd met artikel 108, lid 3, van 

het VWEU de opschortingsregel niet nageleefd. De in het kader van de 

levensduurverlenging van de centrales Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 toegekende 

maatregelen vormen dan ook onrechtmatige steunmaatregelen. 

3.3. Verenigbaarheid van de steun met de interne markt 

(82) Aangezien de maatregel staatssteun vormt, heeft de Commissie onderzocht of 

deze verenigbaar met de interne markt kon worden geacht. 

3.3.1. Rechtsgrond van het onderzoek van de verenigbaarheid van de steun 

(83) Artikel 107, lid 1, van het VWEU stelt bij wijze van algemeen beginsel een 

verbod in op staatssteun binnen de Unie. Artikel 107, leden 2 en 3, van het 

VWEU voorziet in uitzonderingen op dit principiële verbod. 

(84) Krachtens artikel 107, lid 3, onder c), van het VWEU is staatssteun toegestaan die 

bedoeld is om de ontwikkeling van bepaalde activiteiten te vergemakkelijken 

wanneer de voorgenomen steun de voorwaarden waaronder het handelsverkeer 

plaatsvindt, niet zodanig verandert dat het gemeenschappelijk belang wordt 

geschaad. 

(85) De aangemelde maatregelen vallen niet onder het toepassingsgebied van de 

mededeling van de Commissie – Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van 

milieubescherming en energie 2014-2020
34

 – aangezien deze geen betrekking 

heeft op maatregelen betreffende kernenergie. Van de andere richtsnoeren van de 

Commissie is geen enkele van toepassing op de aangemelde maatregel. Niettemin 

kan de Commissie een steunmaatregel rechtstreeks verenigbaar verklaren op 

grond van artikel 107, lid 3, onder c), van het VWEU.  

(86) De Commissie brengt in herinnering dat aan de voorwaarden voor 

verenigbaarheid met de interne markt op grond van artikel 107, lid 3, onder c), 

van het VWEU is voldaan indien: (i) de steunmaatregel een doelstelling van 

gemeenschappelijk belang beoogt overeenkomstig artikel 107, lid 3, onder c), van 

het VWEU; (ii) de steunmaatregel noodzakelijk is omdat hij bestemd is voor een 

situatie waarin hij kan leiden tot een aanzienlijke verbetering die de markt alleen 

                                                 

33
  Wet tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de 

ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze centrales 

en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 
34

  PB C 200 van 28.6.2014, blz.1-55. 
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niet kan bereiken (bijvoorbeeld door een falen van de markt te corrigeren); (iii) de 

voorgestelde steunmaatregel een geschikt beleidsinstrument vormt om de 

doelstelling van gemeenschappelijk belang te bereiken; (iv) de steun een 

stimulerend effect heeft; (v) de steun evenredig is met hetgeen noodzakelijk is om 

de doelstelling van gemeenschappelijk belang te bereiken; en (vi) de steun niet 

leidt tot een buitensporige verstoring van de mededinging en van het 

handelsverkeer tussen de lidstaten. 

3.3.2. Bijdrage aan een doelstelling van gemeenschappelijk belang 

(87) De steunmaatregel moet een duidelijk omschreven doelstelling van 

gemeenschappelijk belang nastreven.  

(88) België heeft volgens zijn eigen verklaring de besluiten tot verlenging van de 

exploitatieduur van de kerncentrales Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 genomen in het 

kader van artikel 194, lid 2, tweede alinea, van het VWEU, dat voorziet in het 

recht van de lidstaten om de keuze tussen verschillende energiebronnen en de 

algemene structuur van hun energievoorziening te bepalen. De Belgische 

autoriteiten vermelden eveneens artikel 2, onder c), van het Verdrag tot oprichting 

van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ("Euratom"), dat bepaalt: 

"Voor de vervulling van haar taak moet de Gemeenschap onder de in dit Verdrag 

bepaalde voorwaarden: [...] de investeringen vergemakkelijken en, met name 

door aanmoediging van het initiatief van de ondernemingen, zorgen voor de 

verwezenlijking van de fundamentele installaties die noodzakelijk zijn voor de 

ontwikkeling van de kernenergie in de Gemeenschap [...]". Zoals in punt (95) 

wordt gezegd, zijn de in de overeenkomsten opgenomen 

schadevergoedingsclausules noodzakelijk om de eigenaars van de kerncentrales 

ertoe te bewegen investeringen te verrichten om de verlenging van de 

exploitatieduur van Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 mogelijk te maken. 

(89) Bijgevolg is de Commissie van oordeel dat van steunmaatregelen die deel 

uitmaken van een investeringsproject met het oog op de verlenging van de 

exploitatieduur van kerncentrales mag worden aangenomen dat daarmee een 

doelstelling van gemeenschappelijk belang wordt nagestreefd, namelijk het 

bevorderen van investeringen op het gebied van kernenergie zoals bepaald door 

het Euratomverdrag.  

(90) De Belgische autoriteiten hebben eveneens erop gewezen dat de steunmaatregelen 

deel uitmaken van een investeringsproject dat een probleem van ontoereikende 

productiecapaciteit voor elektriciteit in de periode 2015-2025 moet oplossen en zo 

de elektriciteitsvoorziening in België moet verzekeren. 

(91) Zoals is opgemerkt in deel 2.1.1, menen de Belgische autoriteiten dat meerdere 

factoren in de periode 2015-2025 de bevoorradingszekerheid voor elektriciteit in 

België in gevaar zouden kunnen brengen.  

(92) Met betrekking tot het argument van de klagers dat het door het opnieuw 

opstarten van de reactoren Tihange 2 en Doel 3 niet nodig is de levensduur van 

Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 te verlengen om de bevoorradingszekerheid voor 

elektriciteit in België te waarborgen, merken de Belgische autoriteiten op dat in 

de actuele context zoals beschreven in de punten (9) tot en met (15), het volledige 

nucleaire park nodig is om de bevoorradingszekerheid te garanderen. 
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(93) De Commissie concludeert dat de steunmaatregelen die tot doel hebben 

investeringen op het gebied van kernenergie te bevorderen, bijdragen aan een 

doelstelling van gemeenschappelijk belang zoals bepaald door het 

Euratomverdrag en aan een oplossing van het probleem van de ontoereikende 

productiecapaciteit voor elektriciteit in België tot 2025 aan te pakken.  

3.3.3. Noodzaak van de steun  

(94) Om na te gaan of een steunmaatregel noodzakelijk is, moet de Commissie 

onderzoeken of hij bestemd is voor een situatie waarin hij kan leiden tot een 

aanzienlijke verbetering die de markt alleen niet kan bereiken (bijvoorbeeld door 

een falen van de markt te corrigeren). 

(95) Volgens de Belgische autoriteiten zijn de schadevergoedingsclausules 

noodzakelijk om de eigenaars van de kerncentrales ertoe te bewegen aanzienlijke 

investeringen te doen die noodzakelijk zijn voor de levensduurverlenging van de 

drie betrokken kerncentrales. De Belgische autoriteiten hebben verklaard dat de 

investeringen over meerdere jaren worden gespreid (voornamelijk tot 2019) en 

dat met het oog op de afschrijving ervan een lange exploitatieduur vereist is. Een 

verlenging van de exploitatieduur van de centrales met 10 jaar is qua 

afschrijvingstermijn relatief kort. In deze omstandigheden kunnen de 

rendementsvooruitzichten vrij snel onderuit worden gehaald door politieke 

beslissingen tot verkorting van de exploitatieduur of tot wijziging van een aantal 

economische parameters waarop de verlenging van de exploitatieduur van de 

centrales is gebaseerd. De productie van elektriciteit uit kernenergie staat meer 

dan de elektriciteitsproductie uit andere bronnen bloot aan wisselingen in het 

beleid, aangezien vooral na de ramp van Fukushima Dai-ichi politieke 

meningsverschillen over het lot van kernenergie bestaan. 

(96) De Commissie constateert dat de exploitatievergunningen voor de kerncentrales 

in België aanvankelijk werden verleend voor onbepaalde duur (cf. punt (5)). In 

2003 werd deze exploitatieduur beperkt tot maximaal 40 jaar (cf. punt (6)). 

Vervolgens hebben de centrales Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 een verlenging van 

hun exploitatieduur verkregen voor een bijkomende termijn van 10 jaar, met 

andere woorden voor een maximum van 50 jaar.  

(97) De Commissie merkt eveneens op dat de fiscale regeling voor de eigenaars van de 

kerncentrales eveneens herhaaldelijke en ingrijpende veranderingen heeft 

ondergaan (cf. punt (18)). Zij constateert dus dat het regelgevings- en fiscale 

kader dat van toepassing is op de Belgische kerncentrales, kan leiden tot 

onzekerheid bij de particuliere investeerders. 

(98) Derhalve is de Commissie van oordeel dat de schadevergoedingsclausules in de 

overeenkomsten noodzakelijk zijn om de verlenging van de exploitatieduur van 

de centrales Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 mogelijk te maken en de beoogde 

doelstelling van gemeenschappelijk belang te bereiken. 

3.3.4. Geschiktheid van het steuninstrument 

(99) De Commissie moet nagaan of de voorgestelde steunmaatregel een geschikt 

beleidsinstrument vormt om de doelstelling van gemeenschappelijk belang te 

bereiken. 
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(100) De steunmaatregel neemt de vorm aan van schadevergoedingsclausules in de 

overeenkomsten betreffende de verlenging van de exploitatieduur van de 

kerncentrales Tihange 1, Doel 1 en Doel 2. 

(101) De Belgische autoriteiten hebben erop gewezen dat de 

schadevergoedingsclausules een geschikt instrument zijn omdat zij de eigenaars 

die de noodzakelijke investeringen voor de levensduurverlenging van de centrales 

verrichten, indekken tegen een verandering van beleid en het risico van 

vroegtijdige stillegging van de centrales of eenzijdige wijziging van de in de 

overeenkomsten vastgestelde economische parameters. 

(102) Voorts onderstrepen de Belgische autoriteiten dat de levensduurverlenging van de 

centrales niet gepaard gaat met subsidies van de Belgische Staat voor de vereiste 

investeringen voor levensduurverlenging noch met enig mechanisme dat tot 

gevolg zou hebben dat aan de eigenaars minimale inkomsten of een minimaal 

rendement wordt gewaarborgd of dat bepaalde economische risico's aan de Staat 

worden overgedragen. Zo hebben de vergoedingsclausules, anders dan wat de 

klagers argumenteren (cf. punt (43)), niet tot gevolg dat het economische risico 

geheel of gedeeltelijk op de Belgische Staat wordt afgewenteld. De eigenaars van 

de centrales dragen alle economische risico's met betrekking tot de investeringen 

die noodzakelijk zijn voor de levensduurverlenging van Tihange 1, Doel 1 en 

Doel 2. 

(103) De Commissie erkent de specifieke situatie waarin de productie van elektriciteit 

uit kernenergie zich bevindt, met name vanwege het moratorium op de bouw van 

nieuwe kerncentrales op het Belgische grondgebied en de keuze van het beleid 

voor een geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële 

elektriciteitsproductie. Zij constateert eveneens dat de 

schadevergoedingsclausules een steunmaatregel zijn die de concurrentie minder 

verstoort dan rechtstreekse subsidies. Zij is dan ook van oordeel dat de 

vergoedingsclausules in de overeenkomsten een geschikt steuninstrument vormen 

om de verlenging van de exploitatieduur van de kerncentrales Tihange 1, Doel 1 

en Doel 2 mogelijk te maken. 

3.3.5. Stimulerend effect 

(104) De steunmaatregel zal een stimulerend effect hebben indien hij het gedrag van de 

betrokken ondernemingen zodanig verandert dat zij nieuwe activiteiten creëren 

die zij zonder de steun niet of in beperkte mate of op een andere wijze zouden 

uitoefenen. 

(105) De Belgische autoriteiten hebben bevestigd dat de eigenaars van de kerncentrales 

niet bereid zouden zijn geweest de noodzakelijke investeringen voor de 

verlenging van de exploitatieduur van de kerncentrales Tihange 1, Doel 1 en 

Doel 2, te verrichten zonder de aanwezigheid van de schadevergoedingsclausules 

in de overeenkomsten. Bijgevolg heeft de steunmaatregel een stimulerend effect 

op de begunstigden. 

(106) De in de overeenkomsten opgenomen schadevergoedingsclausules hebben tot 

gevolg dat de eigenaars garanties krijgen inzake de stabiliteit van het 

regelgevings- en fiscale kader waarin de verlenging van de exploitatieduur van de 

kerncentrales plaatsvindt. Volgens de door de Belgische autoriteiten bezorgde 

informatie is het bedrijfsmodel dat de eigenaars voorgesteld hebben op basis van 
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de in de nucleaire sector bestaande vaste en de variabele kosten, zoals bepaald 

door de CREG, levensvatbaar. Dit bedrijfsmodel wordt voorgesteld met een 

regelgevings- en fiscaal kader dat stabiel blijft in de loop van de verlenging met 

tien jaar van de exploitatieduur van de centrales. Deze stabiliteit van het 

regelgevend en fiscaal klimaat was voor de eigenaars een noodzakelijke 

voorwaarde gelet op de herhaalde wijzigingen van de wettelijke exploitatieduur 

van de centrales, die aanvankelijk zonder beperking in de tijd werd vastgesteld 

maar vervolgens tot 40 jaar werd beperkt (cf. punten (5) en (6)). 

(107) De Commissie constateert dus dat de maatregelen een stimulerend effect hebben 

op de eigenaars van de centrales Tihange 1, Doel 1 en Doel 2. 

3.3.6. Evenredigheid van de steunmaatregel 

(108) Om de evenredigheid van de steun te onderzoeken, moet de Commissie nagaan of 

de steun beperkt is tot het noodzakelijke minimum om de verlenging van de 

exploitatieduur van de kerncentrales Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 mogelijk te 

maken en zo de beoogde doelstelling van gemeenschappelijk belang te bereiken. 

(109) In geval van een eenzijdige handeling van de Belgische Staat die de vroegtijdige 

stillegging van de centrales Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 of de wijziging van de in 

de overeenkomsten vastgestelde economische parameters tot gevolg heeft, zullen 

de eigenaars van de kerncentrales de in de overeenkomsten opgenomen 

schadevergoedingsclausules kunnen activeren en bij een internationaal 

scheidsgerecht kunnen verzoeken om schadevergoeding. Zo wordt het bedrag van 

de vergoeding niet bepaald door de Belgische Staat of door de eigenaars maar 

door een derde. De rechtsgang bij een scheidsgerecht om het bedrag van de te 

vergoeden schade te bepalen, moet garanderen dat het steunbedrag tot een 

minimum beperkt blijft. Aangezien de steunmaatregel geen rechtstreekse 

financiële vergoeding in de vorm van een subsidie inhoudt maar een verlichting 

van de bewijslast meebrengt ingeval de Staat eenzijdig besluit de voorwaarden 

voor de verlenging van de centrales te wijzigen, gaat het om een kleine 

investeringssteun die noodzakelijk is om de verlenging van de exploitatie van de 

centrales Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 mogelijk te maken. 

(110) Bovendien kunnen de schadevergoedingsclausules slechts in een beperkt aantal 

situaties worden geactiveerd, namelijk in geval van wijziging van de 

onderliggende economische parameters van de levensduurverlenging van de 

kerncentrales of in geval van vroegtijdige stillegging van deze centrales (cf. punt 

(26)(c) hierboven), hetgeen de evenredigheid van de clausules mee moet 

garanderen. 

(111) De Belgische autoriteiten verklaren voorts dat de schadevergoedingsclausules niet 

tot effect hebben dat de Belgische Staat elk economisch risico moet dragen 

waaraan de desbetreffende investeringen of de verlengde exploitatie van de 

centrales onderhevig zijn. De marktrisico's (die met name verbonden zijn aan de 

onzekere ontwikkeling van de elektriciteitsprijzen en de productiekosten) en de 

operationele risico's blijven volledig ten laste van de exploitanten. 

3.3.7. Gevolgen voor de concurrentie en voor het handelsverkeer 

(112) Opdat de steunmaatregel verenigbaar zou zijn met de interne markt, moeten de 

negatieve effecten ervan wat verstoring van de concurrentie en invloed op het 
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handelsverkeer tussen de lidstaten betreft, beperkt zijn en minder sterk zijn dan de 

positieve effecten voor de bijdrage aan de doelstelling van gemeenschappelijk 

belang. 

(113) Volgens de Belgische autoriteiten hebben de clausules in de overeenkomsten, 

gelet op het feit dat het louter om schadevergoedingen gaat, geen potentiële 

negatieve effecten op de concurrentie en het handelsverkeer tussen de lidstaten. 

(114) Op grond van de situatie die in deel 2.1.2 is beschreven, kan de macht die 

Electrabel bezit op de markt voor energieopwekking in België op zijn minst als 

aanmerkelijk worden aangemerkt, gelet op de omvang van de productie en de 

diversiteit van de bronnen. Zoals opgemerkt in punt 2.1.2, blijft de markt voor 

opwekking sterk geconcentreerd aangezien de twee belangrijkste spelers, 

Electrabel en EDF Luminus, meer dan 80 % van de marktaandelen in termen van 

volume bezitten. De aanmerkelijke marktmacht van Electrabel op de markt voor 

opwekking van elektriciteit blijft eveneens groot op de detailmarkt voor 

elektriciteit in België (cf. punt (23)). 

(115) Voorts merkt de Commissie op dat het moratorium op de bouw van nieuwe 

kerncentrales op het Belgische grondgebied, dat sinds 2003 van kracht is, tot 

gevolg heeft dat nieuwe investeerders verhinderd worden de Belgische markt 

voor elektriciteitsproductie door middel van kernenergie te betreden. Een van de 

gevolgen van het moratorium is dus dat Electrabel zijn zeer sterke positie inzake 

de productie van elektriciteit door middel van kernenergie en in ruimere zin 

inzake de productie van elektriciteit in België kan handhaven. 

(116) In dit verband kan de verlenging van de exploitatieduur van de centrales 

Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 meebrengen dat de concentratie op de markt voor 

elektriciteitsproductie in België nog tien jaar langer blijft duren en dat de 

aanmerkelijke marktmacht van Electrabel behouden blijft.  

(117) De verlenging van de exploitatieduur van de centrales zou met name van invloed 

kunnen zijn op de situatie van de thermische centrales in België en zou elke 

investering in nieuwe thermische installaties van nu tot 2025 kunnen 

ontmoedigen. Volgens de studie van de CREG van 26 mei 2016 vertoont de 

productie van elektriciteit door stoom- en gasturbines (TGV) sinds 2010 een 

algemene dalende lijn. In de studie wordt toegelicht dat de productiepieken van 

elektriciteit op basis van aardgas die in 2014 en 2015 werden waargenomen, 

overeenstemmen met periodes waarin het Belgische nucleaire park niet meer 

volledig beschikbaar was. De verlenging van de exploitatieduur van de centrales 

Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 zou de levensvatbaarheid van de TGV dus kunnen 

aantasten en leiden tot de sluiting van nieuwe installaties. 

(118) De Commissie is derhalve van oordeel dat de verlenging van de exploitatieduur 

van de centrales een negatieve weerslag zou hebben op de concurrentie op de 

markt voor elektriciteitsproductie in België doordat de aanmerkelijke marktmacht 

van Electrabel wordt bestendigd en de financiële situatie van andere spelers op de 

markt nadelig wordt beïnvloed. 

(119) Bijgevolg kan de verlenging van de exploitatieduur van de centrales eveneens 

negatieve gevolgen hebben voor donwstreammarkten, namelijk de 

kleinhandelsmarkt, doordat de opwekkingsbronnen voor elektriciteit minder 

toegankelijk worden voor de concurrenten. 
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(120) Volgens de door België verstrekte informatie zal de levensduurverlenging van de 

centrales Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 de ontoereikende productiecapaciteit voor 

elektriciteit niet volledig opvangen tijdens de periode 2015-2025. De verlenging 

zal dus niet belemmeren dat nieuwe spelers de markt voor de productie van 

elektriciteit in België betreden en zal de andere spelers niet verhinderen nieuwe 

productiecapaciteit te ontwikkelen.  

(121) De Belgische autoriteiten ondersteunen verder de ontwikkeling van nieuwe 

productiecapaciteit, met name om de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen mogelijk te maken, ter uitvoering van de in Richtlijn 

2009/28/EG
35

 bepaalde doelstellingen. Zo ondersteunt België de uitbouw van 

windturbineparken op de Noordzee
36

 die tot doel hebben om dankzij 5 nieuwe 

windmolenparken in 2020 te komen tot een totale geïnstalleerde capaciteit van 

2,3 GW. 

(122) België heeft bovendien een fonds voor energietransitie opgericht dat het 

onderzoek en de ontwikkeling van innovatieve projecten op het gebied van 

energie moet stimuleren. Dit fonds wordt gefinancierd door de jaarlijkse bijdrage 

die Electrabel verschuldigd is in ruil voor de verlenging van de exploitatieduur 

van de centrales Doel 1 en Doel 2. 

(123) Teneinde de verenigbaarheid van de aangemelde maatregelen te verzekeren en 

met name de effecten daarvan op de concurrentie en het handelsverkeer in de 

interne markt te beperken, hebben de Belgische autoriteiten de in punt (35) 

beschreven toezegging gedaan. 

(124) De toezegging heeft geen betrekking op alle eigenaars van de centrale Tihange 1 

maar alleen op Electrabel (en niet op EDF Belgium) vanwege haar aanmerkelijke 

marktmacht op de markt voor elektriciteitsproductie in België. 

(125) Deze toezegging moet het mogelijk maken het wegens de verlenging van de 

exploitatieduur van de centrales aan Electrabel verleende voordeel te 

compenseren door andere leveranciers van elektriciteit op georganiseerde 

handelsmarkten of via brokers toegang te verlenen tot elektriciteitsvolumes die 

overeenstemmen met die welke door Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 worden 

geproduceerd. 

(126) Hoewel de productie van elektriciteit op basis van zelf geëxploiteerde productie-

eenheden en de aankoop van elektriciteit op de markten niet kunnen worden 

gelijkgesteld
37

, oordeelt de Commissie dat de voorgestelde oplossing in de 

onderhavige zaak de meest geschikte is. Voor toegang tot nucleaire 

productiecapaciteit is immers een bijzondere knowhow vereist die niet alle spelers 

op de markt bezitten. Aangezien Electrabel eigenaar van de kerncentrales is, had 

de Belgische Staat bovendien niet de mogelijkheid om een 

                                                 

35
   Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering 

van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van 

Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG (PB 2009 L 140/16). 
36

  Cf. besluit van de Commissie SA.45867 (N/2016) van 8 december 2016 betreffende de Belgische 

federale regeling voor certificaten van hernieuwbare energie. 
37

  Elk van de twee vormen voor toegang tot de elektriciteitsmarkt biedt voordelen en nadelen. In de 

praktijk blijkt dat de leveranciers tot een min of meer ontwikkelde verticale integratie komen. 
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aanbestedingsprocedure vóór de verlenging van de centrales verplicht te stellen, 

zoals de klagers voorstelden (cf. punt (42)). 

(127) Door de toezegging die de Belgische autoriteiten hebben gedaan, zal jaarlijks 

ongeveer 13 TWh op de handelsmarkten door Electrabel te koop worden 

aangeboden, waardoor de handel op deze markten kan worden uitgebreid en de 

liquiditeit ervan vergroot. Deze maatregel biedt een tegengewicht voor de 

verstoring van de concurrentie op de kleinhandelsmarkt doordat alternatieve 

leveranciers gewaarborgde toegang krijgen tot een gedeelte van de productie van 

Electrabel dat 13,9 % van de in België geïnstalleerde productiecapaciteit voor 

elektriciteit vertegenwoordigt
38

.  

(128) De Commissie is derhalve van oordeel dat dankzij deze toezegging kan worden 

gegarandeerd dat de verlenging van de exploitatieduur van de centrales 

Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 met tien jaar niet zal leiden tot een buitensporige 

verstoring van de concurrentie en het handelsverkeer tussen de lidstaten. Deze 

toezegging komt tegemoet aan de bezwaren die door de klagers zijn geopperd (cf. 

punten (43) en (44)) met betrekking tot de gevolgen van de verlenging van de 

centrales voor de concurrentie en de werking van de elektriciteitsmarkt, doordat 

Electrabel ertoe wordt verplicht aan de andere leveranciers een 

elektriciteitsvolume aan te bieden dat overeenstemt met het geleverde volume van 

de centrales waarvan de exploitatieduur is verlengd. 

  

                                                 

38
  De centrales Doel 1 en Doel 2 vertegenwoordigen 6,6 % % van de totale productiecapaciteit voor 

elektriciteit in België en de centrale Tihange 1 vertegenwoordigt 7,3 % %. 
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4. CONCLUSIE 

Bijgevolg heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen de aangemelde 

steun aangezien deze steun verenigbaar is met de interne markt in de zin van artikel 107, 

lid 3, onder c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. 

Ingeval deze brief vertrouwelijke gegevens mocht bevatten die niet mogen worden 

bekendgemaakt, wordt u verzocht de Commissie daarvan binnen vijftien werkdagen 

vanaf de ontvangst van dit schrijven in kennis te stellen. Ontvangt de Commissie binnen 

de vastgestelde termijn geen met redenen omkleed verzoek, dan neemt zij aan dat u 

instemt met mededeling aan derden en bekendmaking van de volledige tekst van deze 

brief in de authentieke taal op de internetsite: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Uw verzoek dient per elektronische post gericht te worden aan het volgende adres: 

Europese Commissie 

Directoraat-generaal Concurrentie  

Griffie Staatssteun 

B-1049 Brussel 

Stateaidgreffe@ec.europa.eu 
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Voor de Commissie 

 

Margrethe VESTAGER 
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