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Advies nr.  53/2021 van 22 april 2021 

 

 

Betreft: Adviesaanvraag over artikel 3, §2, 2° van het  Ontwerp van koninklijk besluit tot 

vaststelling van de ontvankelijkheidscriteria bedoeld in artikel 7undecies, § 8, eerste lid, 

1° en 2°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt, wat betreftde voorwaarden waaronder de capaciteitshouders die 

genieten of genoten hebben van steunmaatregelen het recht hebben tot deelname aan de 

prekwalificatieprocedureen wat betreftde minimumdrempel in MW (CO-A-2021-074) 

 

De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna "de Autoriteit"); 

 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, met 

name de artikelen 23 en 26 (hierna “WOG”); 

 

Gelet op Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 

95/46/EG (hierna "AVG"); 

 

Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking 

tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna “WVG"); 

 

Gelet op de adviesaanvraag van de Minister van Energie, mevrouw Tinne Van der Straeten, ontvangen 

op 1 april 2021;  

 

Gelet op het verslag van mevrouw Alexandra Jaspar, Directeur van het Kenniscentrum van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit ; 

 

Gelet op het verzoek om dringende behandeling van het dossier; 

 

Brengt op 22 april 2021, het volgende advies uit:  

 

. .
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1. De Minister van Energie, mevrouw Tinne Van der Straeten, vroeg op 1 april 2021 het advies van de 

Autoriteit over  artikel 3, §2, 2° van het  Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de 

ontvankelijkheidscriteria bedoeld in artikel 7undecies, § 8, eerste lid, 1°en 2°, van de wet van 29 april 

1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, wat betreftde voorwaarden waaronder de 

capaciteitshouders die genieten of genoten hebben van steunmaatregelen het recht hebben tot 

deelname aan de prekwalificatieprocedureen wat betreft de minimumdrempel in MW (hierna "het 

ontwerp). 

 

2. Om de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening van het land te garanderen, heeft de Staat besloten 

een capaciteitvergoedingsmechanisme1 (hierna "CVM" genoemd) op te zetten. Het CVM heeft tot doel 

de elektriciteitscapaciteitshouders te compenseren voor het gedeelte van hun relevante investeringen 

en kosten dat niet door hun inkomsten wordt gecompenseerd. Deze compensatie moet ervoor zorgen 

dat de huidige en toekomstige capaciteit op de markt beschikbaar is om problemen met de continuïteit 

van de voorziening te voorkomen. Deze compensatie is toegankelijk via een veiling die openstaat voor 

alle in aanmerking komende capaciteitshouders. Om toegang te krijgen tot de veiling is een succesvolle 

prekwalificatie van de capaciteit vereist. Onder prekwalificatie wordt verstaan het verzamelen van 

gegevens en documenten om te bepalen of de capaciteithouder in staat is een bod uit te brengen op 

de veiling. 

 

3. Artikel 7 undecies, §8, 1° van de wet van 29 april 1999 bepaalt "De Koning bepaalt, bij besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de ontvankelijkheidscriteria wat betreft het recht tot 

deelname aan de prekwalificatieprocedure. Deze criteria omvatten onder meer: 1° de voorwaarden 

waaronder de capaciteitshouders die genieten of genoten hebben van steunmaatregelen, het recht 

hebben tot deelname aan de prekwalificatieprocedure". Het ontwerp voorziet in deze voorwaarden. 

Het ontwerp bepaalt aldus dat capaciteitshouders die gedurende een of meer 

capaciteitsleveringsperioden recht hebben op exploitatiesteun, in aanmerking komen om deel te 

nemen aan de prekwalificatieprocedure op voorwaarde dat zij in het prekwalificatiedossier uitdrukkelijk 

afstand doen van het recht op exploitatiesteun gedurende de betrokken capaciteitsleveringsperiode(n) 

(onder de opschortende voorwaarde dat hun capaciteit op de veiling wordt geselecteerd en dat een 

capaciteitscontract wordt gesloten). Krachtens artikel 3 § 2, 2° van het ontwerp wordt "deze verzaking 

(...) verricht aan de hand van een formulier, waarvan het model door de Algemene Directie Energie 

wordt opgesteld en gepubliceerd". Volgens de informatie die de afgevaardigde van de minister 

verstrekte zal dit formulier (hierna " het in paragraaf 2 bedoelde formulier ) alleen de volgende 

persoonsgegevens bevatten :  

 

 
1 Zie de artikelen 7undecies en volgende van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 
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« - naam, voornaam, handtekening en hoedanigheid van de ondertekenaar die bevoegd is om namens 

de betrokken capaciteitshouder juridisch bindende overeenkomsten aan te gaan ; 

- naam, voornaam, functie en contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) van de relevante 

contactpersoon van de betrokken capaciteitshouder;  

- alle gegevens betreffende een entiteit die als natuurlijke persoon bij de KBO is geregistreerd ».  

 

4. Krachtens artikel 3 § 3 van het ontwerp verstrekt de Algemene Directie Energie aan de betrokken 

gewestelijke overheid de formulieren als bedoeld in paragraaf 2 met als enige doel de controle op de 

naleving van de verplichtingen opgelegd in artikel 3 mogelijk te maken.  

 

5. Het ontwerp verduidelijk verder dat: 

 

- de FOD Economie optreedt als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsegegevens vervat 

in het formulier als bedoeld in paragraaf 2; 

- De FOD Economie "is gemachtigd tot verwerking van voornoemde gegevens met als doeleinde 

een behoorlijke controle mogelijk te maken op de naleving van de voorwaarden opgenomen in dit 

besluit waaronder de capaciteitshouders die genieten of genoten hebben van steunmaatregelen 

het recht hebben tot deelname aan de prekwalificatieprocedure. » ; 

- De FOD Economie bewaart de formulieren bedoeld in paragraaf 2 tien jaar na het verstrijken van 

de periode van capaciteitslevering waarvoor de betreffende capaciteitshouder geselecteerd werd. 

De afgevaardigde van de Minister verduidelijkt dat deze "bewaartermijn van tien jaar in 

overeenstemming is gebracht met de bepaling van artikel 7undecies, §14, van de wet van 29 april 

1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, volgens welke geen administratieve 

geldboete mag worden opgelegd meer dan tien jaar na de feiten die de inbreuk vormen waarop 

een dergelijke geldboete is gebaseerd ».  

 

6. De Autoriteit stelt vast dat de regelgevende omkadering  van de in het ontwerp geplande 

gegevensverwerkingen geen bijzondere opmerkingen oproept ten aanzien van de 

fundamentele beginsels inzake de bescherming van persoonsgegevens.  
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OM DIE REDENEN,  

 

De Autoriteit merkt derhalve op dat het ontwerp geen bijzondere opmerkingen oproept met 

betrekking tot de grondbeginselen van de gegevensbescherming. 

 

 

 

 

(get.) Alexandra Jaspar 

Directeur van het Kenniscentrum 


