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Advies nr. 67/2021 van 20 mei 2021 

 

 

 

 

Betreft: Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de 

investeringsdrempels en de criteria voor het in aanmerking komen van 

investeringskosten (artikels 7, 9, 13, 16 en 17) (CO-A-2021-075) 

 

 

De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna de “Autoriteit”); 

 

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

inzonderheid op artikelen 23 en 26 (hierna “WOG”); 

 

Gelet op de 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 het verzoek om advies van mevrouw Tinne Van der Straeten, Minister van Energie, ontvangen 

op 01/04/2021;  

 

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

Gegevensbeschermingsautoriteit ; 

 

Brengt op 20 mei 2021 het volgend advies uit: 
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I. ONDERWERP VAN DE ADVIESAANVRAAG 

 

1. Op 01/04/2021 verzocht mevrouw Tinne Van der Straeten, Minister van Energie, het advies van 

de Autoriteit met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de 

investeringsdrempels en de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten (hierna: 

het ontwerp). 

 

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

besloten een capaciteitvergoedingsmechanisme1 (hierna: CVM) 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 

capaciteitshouder in staat is een bod uit te brengen op de veiling. 

 

3. Artikel 7undecies, § 9 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt (hierna : de wet van 29 april 1999) bepaalt: “Gelijktijdig met de indiening van 

het prekwalificatiedossier, waarin wordt aangetoond in welke mate voldaan is aan de 

ontvankelijkheidscriteria bedoeld in paragraaf 8 [zie in dit verband het advies van de Autoriteit nr. 

53/20212]en de prekwalicatiecriteria bedoeld in paragraaf 12, tweede lid, 2°, dient de 

capaciteitshouder die een capaciteitscontract wenst te verkrijgen voor meer dan één periode van 

capaciteitslevering, een ten opzichte van de criteria bepaald krachtens het vierde lid gemotiveerd 

en gedetailleerd investeringsdossier in bij de commissie. 

Na onderzoek van het investeringsdossier, bepaalt de commissie de klassering van de capaciteit 

in een capaciteitscategorie. 

De commissie deelt haar beslissing aan de capaciteitshouder en aan de netbeheerder mee uiterlijk 

vijftien dagen voor de uiterste indieningsdatum van de biedingen in het kader van de veiling 

bedoeld in paragraaf 10. De commissie kan haar beslissing over het investeringsdossier motiveren 

op basis van de afwijzing van het prekwalificatiedossier door de netbeheerder. De netbeheerder 

verstrekt de commissie alle nodige informatie in dit verband met de nodige zorgvuldigheid. 

Op voorstel van de commissie, opgesteld na openbare raadpleging en na advies van de 

netbeheerder, legt de Koning de criteria vast voor het in aanmerking komen van de 

 
1 Zie de artikelen 7undecies en volgende van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 

2 Te raadplegen via: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/advies-nr.-53-2021.pdf.  

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/advies-nr.-53-2021.pdf
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investeringskosten, die toelaten om elke capaciteit in een capaciteitscategorie te klasseren, de 

investeringsdrempels die deze categorieën onderscheiden, alsook de procedure van klassering.” 

 

4. Het onderhavige ontwerp beoogt aldus de modaliteiten voor het klasseren van een capaciteit in 

een capaciteitscategorie vast te stellen aan de hand van de in aanmerking komende 

investeringskosten. Overeenkomstig artikel 7 van het ontwerp moet de capaciteitshouder of de 

beheerder van een geaggregeerde offerte (hierna: de aanvrager van het investeringsdossier), om 

in een capaciteitscategorie te worden geklasseerd, uiterlijk op 15 juni van het jaar van de 

desbetreffende veiling een investeringsdossier indienen bij de commissie voor de regulering van 

de elektriciteit (hierna: de commissie)3. 

 

II. ONDERZOEK TEN GRONDE 

 

5. Zoals tevens blijkt uit artikel 7 van het ontwerp zal het investeringsdossier de volgende 

persoonsgegevens bevatten: 

- de naam, de voornaam en de woonplaats van de aanvrager van het investeringsdossier (in 

zoverre deze laatste een natuurlijke persoons is); 

- indien het gaat om een geaggregeerde offerte, de naam, de voornaam en de woonplaats van 

elke capaciteitshouder die is opgenomen in de offerte; 

- de contactgegevens van de contactpersoon in het kader van de behandeling van het 

investeringsdossier. 

 

6. Overeenkomstig artikel 13 van het ontwerp bezorgt de capaciteitshouder of de beheerder van een 

geaggregeerde offerte , indien aan het einde van de veiling deze capaciteitshouder of deze 

beheerder van een geaggregeerde offerte een capaciteitscontract heeft gesloten, aan de 

commissie, uiterlijk op de laatste dag van de vierde /vierentwintigste maand4 na de eerste dag 

van de eerste periode van capaciteitslevering waarop het capaciteitscontract betrekking heeft, een 

afsluitingsdossier van de investering. De Autoriteit stelt vast dat dit afsluitingsdossier als zodanig 

geen bijkomende persoonsgegevens bevat. 

 

7. De Autoriteit is van oordeel dat de hierboven vermelde gegevens toereikend, ter zake dienend en 

beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. 

  

 
3 Artikel 2, 26° van de wet van 29 april 1999 bepaalt: “commissie: de commissie voor de regulering van de elektriciteit, opgericht 
door artikel 23”. 

4 Afhankelijk of het capaciteitscontract werd gesloten voor een periode van ten hoogste drie of voor meer dan drie perioden 
van capaciteitslevering. 
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8. De commissie, opgericht door artikel 23 van de wet van 29 april 1999 wordt aangeduid als 

verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4, 7) AVG. In die zin bepaalt artikel 23, § 2; 

4°bis van de wet van 29 april 1999 dat de commissie te dien einde zal: “overeenkomstig 

artikel7undecies, § 13, toezicht houden op en controleren van, de handel in het kader van de 

markt van de capaciteitsvergoeding, ingesteld door afdeling 2 van hoofdstuk IIbis, alsook 

desgevallend, deze bedoeld in artikel 7duodecies, met inachtneming van de bevoegdheden van 

de Belgische mededingingsautoriteit.” De Autoriteit neemt akte ervan. 

 

9. In de mate dat de commissie, naar analogie met het formulier zoals bedoeld in artikel 3, §2, 2de 

alinea 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 betreft de voorwaarden waaronder de 

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

deelname aan de prekwalificatieprocedure en wat betreft de minimumdrempel in MW5, de 

investerings- en afsluitingsdossiers bewaart voor een periode van tien jaar na het verstrijken van 

de periode van capaciteitslevering waarvoor de betreffende capaciteitshouder geselecteerd werd, 

vraagt de Autoriteit om dit uitdrukkelijk te specifiëren in het ontwerp. 

 

10. Ter zijde wil de Autoriteit er in dit verband op wijzen dat het feit dat de commissie, binnen het 

kader van haar controle ex post van de toegekende capaciteitsklassering, een besluit moet nemen 

uiterlijk vier maanden na de indiening van het afsluitingsdossier van de investering als zodanig 

geen betrekking heeft op de vaststelling van een maximale bewaartermijn overeenkomstig 

artikel 5.1.f) AVG. 

 

11. Voor het overige stelt de Autoriteit vast dat de regelgevende omkadering van de in het ontwerp 

geplande gegevensverwerking geen bijzondere opmerkingen oproept ten aanzien van de 

fundamentele beginsels inzake de bescherming van persoonsgegevens. 

 
5 Zie in dit verband randnummer 5 van het advies nr. 53/2021  
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OM DEZE REDENEN, 

de Autoriteit, 

 

vraagt om de onduidelijkheden inzake de maximale bewaartermijn van de investerings- en 

afsluitingsdossiers weg te werken (randnummer 9). Voor het overige geeft de door het ontwerp 

geviseerde verwerking van persoonsgegevens geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen 

betreffende de grondbeginselen van de gegevensbescherming.  

 

 

 

 

 

(get.) Alexandra Jaspar 

Directeur van het Kenniscentrum 


