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INLEIDING 
In dit document formuleert de AD Energie van de FOD Economie een advies over het 
ontwerpvoorstel (C)2192 van de regulator met betrekking tot de volumes en de prijzen voor de 
veiling in 2021 en het voor de veiling in 2024 te reserveren volume in het kader van het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme. 

Dit advies is gebaseerd op: 

• Artikel 4 van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en ook tot wijziging van de 
wet van 22 april 2019 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt, teneinde een 
capaciteitsvergoedingsmechanisme in te stellen, dat een artikel 7undecies, §5, als 
volgt invoegt: “§ 5. De Algemene Directie Energie en de netbeheerder bezorgen ten 
laatste op 1 maart van elk jaar een advies aan de Minister over het voorstel van de 
commissie overeenkomstig paragraaf 4. ” 

Ten tijde van het opstellen van dit advies werd deze wet aan de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers voorgelegd en was ze nog niet in werking getreden. Niettemin: 

• De Minister van Energie, Marie Christine Marghem, heeft op 9 april 2020 aan de 
AD Energie de opdracht gegeven om in samenwerking met de regulator en Elia 
de eerste veiling verder voor te bereiden. Rekening houdend met het feit dat de 
eerste veiling in oktober 2021 zou moeten doorgaan en gezien de tijd die nodig is 
voor deze voorbereidingen, werd het noodzakelijk geacht om tegelijk met het 
goedkeuringsproces van het wettelijk kader met deze voorbereidingen te 
beginnen.   

Dit advies werd opgesteld rekening houdend met het kader zoals dat vandaag gekend is en met 
name de methodologie zoals ze wordt uiteengezet in het voorontwerp van koninklijk besluit tot 
vaststelling van de methodologie voor capaciteitsberekening en parameters voor de veilingen in 
het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme1. 

Vanaf de inwerkingtreding van het juridisch kader en vanaf de ontvangst van een formeel voorstel 
van de CREG ter vervanging van het ontwerpvoorstel (C)2192 zal dit advies aangepast en/of 
geformaliseerd kunnen worden. 

Dit advies is opgesteld door de AD Energie van de FOD Economie in haar hoedanigheid van 
verantwoordelijke autoriteit voor de bevoorradingszekerheid van elektriciteit op het Belgische 
grondgebied. Het eerste hoofdstuk beschrijft het wettelijk kader van dit advies, het tweede 
hoofdstuk spoort de chronologie van de voorbereidende werken voor de eerste Y-4-veiling voor 
het leveringsjaar 2025 op, het derde hoofdstuk vat het voorstel (C)2192 van de CREG samen, het 
vierde hoofdstuk stelt een analyse van de opmerkingen van de CREG die nader omschreven zijn 
in zijn ontwerpvoorstel voor en het laatste hoofdstuk besluit met het advies van de AD Energie 
van de FOD Economie.  

1. Wettelijke en regelgevende context  

1.1. Antecedenten 
Op 4 april 2019 heeft het Federaal Parlement de “Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, teneinde een 
capaciteitsvergoedingsmechanisme in te stellen” (“CRM-wet”) goedgekeurd die een 

 
1 In het vervolg van het document weergegeven als voorontwerp van koninklijk besluit. 
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capaciteitsvergoedingsmechanisme van het type “betrouwbaarheidsopties” (“reliability options”)2 
in België voorstelt.  

De wet bepaalt onder andere de algemene werking van het mechanisme, het jaarlijks te volgen 
proces en de verdeling van de rollen en verantwoordelijkheden. Ze bepaalt ook dat de 
methodologieën en de modaliteiten van het mechanisme moeten worden vastgelegd in een reeks 
koninklijke besluiten en in de marktregels en in de contracten.  

Een van de methodes is het bepalen van het volume en de parameters van de veilingen. De CRM-
wet van april 2019 voorziet met name in het artikel 7undecies §2 dat de methode voor de 
parameters waarmee de hoeveelheid in het kader van het capaciteitsmechanisme aangekochte 
capaciteit wordt bepaald door de netbeheerder wordt voorgesteld. Echter, de 
Elektriciteitsverordening 2019/943, van toepassing sinds 1 januari 2020, bepaalt dat de lidstaat 
deze parameters goedkeurt op basis van een voorstel van de regulator. Het opvolgingscomité 
CRM (de FOD Economie, de CREG, Elia en kabinet van de Minister van Energie) heeft dus 
geanticipeerd op de verplichtingen die het reglement met zich meebracht en heeft reeds in 2019 
beslist dat niet Elia, maar de CREG een methode zou uitwerken voor de bepaling van de 
volumeparameters. 

De Minister en de FOD Economie hebben op 24 maart 2020 het  voorstel 20643 voor het bepalen 
van de volumeparameters van de CREG ontvangen dat na openbare raadpleging werd opgesteld.  
Het voorstel bouwt grotendeels voort op de nota (Z)20244van de CREG die op 20 december 2019 
aan de Minister werd overgemaakt. 

Op vraag van de Minsiter van Energie heeft de FOD Economie een advies op dit voorstel 
opgemaakt.  Rekening houdend met de resultaten van de openbare raadpleging van de CREG op 
haar nota 2024 en de reacties van de marktpartijen zoals gecommuniceerd tijdens verschillende 
vergaderingen van de Task Force CRM en na analyse door de FOD Economie, is geconcludeerd 
dat de methode zoals de CREG die voorstelt onvoldoende garanties biedt dat de doelstelling van 
het CRM, d.i. “het verzekeren van het vereiste niveau aan bevoorradingszekerheid”, volgens de 
wettelijke criteria gerespecteerd wordt. 

De FOD Economie heeft op vraag van Minister Marghem daarom een aangepaste methode 
uitgewerkt voor de parameters waarmee de hoeveelheid in het kader van het 
capaciteitsmechanisme aangekochte capaciteit wordt bepaald.  Over deze aangepaste methode 
werd van 23 maart 2020 tot en met 27 maart 2020 een openbare raadpleging gehouden. Deze 
methode is in lijn met andere Europese CRMs en is in overeenstemming met de CRM-wet en diens 
objectieven en met de geldende Europese wetgeving ter zake.  

De Minister heeft de aangepaste methode die als voorontwerp van koninklijk besluit is  
voorgesteld weerhouden en heeft de FOD Economie verzocht om deze over te maken aan de 
Europese Commissie ter vervollediging van de aanvraag tot goedkeuring van staatssteun die in 
december 2019 werd ingediend. 

1.2. Wijziging van de wet en de koninklijke besluiten 
Op 9 februari 2021 werd een wetsontwerp aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
voorgelegd tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt en tot wijziging van de wet van 22 april 2019 tot wijziging van de wet van 29 
april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, teneinde een 
capaciteitsvergoedingsmechanisme in te stellen.5 

 
2 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2019042221&table_name=wet  

3https://www.creg.be/nl/publicaties/voorstel-e2064 
4 https://www.creg.be/nl/publicaties/nota-z2024 
5https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=flwbn.cfm?lang=N&dossierID=1779&l
egislat=55  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2019042221&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2019042221&table_name=wet
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1563267095363&uri=CELEX:32019R0943
https://www.creg.be/nl/publicaties/voorstel-e2064
https://www.creg.be/nl/publicaties/nota-z2024
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2019042221&table_name=wet
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=flwbn.cfm?lang=N&dossierID=1779&legislat=55
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=flwbn.cfm?lang=N&dossierID=1779&legislat=55
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Dit wetsontwerp wijzigt de procedure waarmee de volumeparameters en de andere parameters 
jaarlijks moeten worden vastgelegd en brengt deze procedure met name in overeenstemming met 
de verordening (EU) 2019/943 van 5 juni 2019 betreffende de interne elektriciteitsmarkt. 

Het wetsontwerp voorziet in artikel 4 de inlassing van een artikel 7undecies die de volgende 
procedure instelt:  

“[…] 

§ 3. Op basis van de door de Koning overeenkomstig paragraaf 2, eerste lid bepaalde 
parameters en hun berekeningsmethoden, stelt de netbeheerder een verslag op met de 
berekeningen die nodig zijn voor het opstellen van het in paragraaf 4 bedoelde voorstel. 

Op basis van de door de Koning in toepassing van paragraaf 2, tweede lid bepaalde parameters 
en berekeningsmethoden, doet de netbeheerder een voorstel voor de reductiefactoren, de 
referentieprijs, de intermediaire prijslimiet(en) en de uitoefenprijs voor de veilingen vier jaar en 
één jaar voor de periode van de capaciteitslevering, alsook het maximale 
 
volume aan capaciteit dat in het kader van de betreffende veiling kan gecontracteerd worden 
met alle houders van niet bewezen capaciteit. 

Uiterlijk op 15 november van ieder jaar worden het verslag en het voorstel van de netbeheerder 
bedoeld in het eerste en tweede lid overgemaakt aan de Minister, de commissie en de Algemene 
Directie Energie. 

Uiterlijk op 15 december van ieder jaar, geeft de commissie een advies aan de Minister over het 
voorstel van de netbeheerder bedoeld in het tweede lid. 

§ 4. Uiterlijk op 1 februari van ieder jaar doet de commissie aan de Minister een voorstel over 
de specifieke waarden van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt 
bepaald bedoeld in paragraaf 2, eerste lid met het oog op de organisatie van de veilingen vier 
jaar en één jaar voor de periode van capaciteitslevering, en bezorgt daarvan een kopie aan de 
Algemene Directie Energie en de netbeheerder.  De commissie doet dat voorstel na toepassing 
van de betreffende berekeningsmethode bedoeld in paragraaf 2, eerste lid, en op basis van de 
berekeningen van het in paragraaf 3, eerste lid bedoelde verslag van de netbeheerder.  Dit 
voorstel bevat eveneens een voorstel voor het minimale volume dat moet worden gereserveerd 
voor de veiling die één jaar voor de periode van capaciteitslevering plaatsvindt. Dit minimaal te 
reserveren volume is minstens gelijk aan de capaciteit die gemiddeld nodig is om  de totale 
piekcapaciteit gedurende minder dan 200 draaiuren per jaar af te dekken.  

§ 5. Uiterlijk op 1 maart van ieder jaar geven de Algemene Directie Energie en de netbeheerder 
een advies aan de Minister over het voorstel van de commissie bedoeld in paragraaf 4. 

[…]” 

Het is bovendien voorzien dat de wet in voege treedt eens het wetsvoorstel is goedgekeurd6. Dit 
betekent dat de voorontwerpen van koninklijke besluiten zoals ze worden meegedeeld aan de 
Europese Commissie kunnen aangenomen worden nadat ze bijgewerkt zijn. 

2. Chronologie van de voorbereidende werken voor 
de eerste veiling 

Op 9 april 2020 formuleerde de Minister van Energie Marie-Christine Marghem in een opdracht 
voor de AD Energie de volgende vraag: 

 
6 De standstillclausule van de wet werd aangepast. De CRM-wet van 4 april 2019 voorziet immers dat de wet pas in 
voege treedt na een positieve beslissing van de Europese Commissie. In het wetsontwerp van februari 2021 (zie artikel 
7undecies, §6) werd deze redenering aangepast: de wet treedt in voege, maar (de voorbereidingen voor) de veilingen 
worden onmiddellijk stopgezet in geval van een negatieve beslissing van de Europese Commissie. Bovendien kunnen de 
capaciteitscontracten enkel afgesloten worden in geval van een positieve beslissing. 
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Uittreksel van de opdracht: 

“Aangezien de secundaire wetgeving met betrekking tot de implementatie van de CRM-wet (behalve het KB 
financiering) bij de AD Concurrentie ingevoerd werd en om de bevoorradingszekerheid van elektriciteit van het land 
vanaf 2025 te verzekeren, vraagt de Minister aan de AD Energie om, in samenwerking met de leden van het 
opvolgingscomité CRM, het nodige te doen om de eerste veiling die in 2021 zal moeten plaatsvinden, voor te 
bereiden, en dit met inachtneming van de secundaire wetgeving zoals deze werd ingevoerd, met inbegrip van de 
daarin beschreven termijnen, procedures en methodologieën. In het bijzonder moeten de leden van het 
opvolgingscomité CRM worden uitgenodigd om zo snel mogelijk te beginnen met de werkzaamheden zoals 
beschreven in de artikelen 4 en 5 van het voorontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de methodologie 
voor capaciteitsberekening en parameters voor de veilingen in het kader van het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme, met inbegrip van de openbare raadplegingen, met het oog op een keuze van 
een of meerdere scenario's, de gegevens en hypotheses op basis waarvan ze worden opgesteld, en de tussentijdse 
parameters vóór 30 juni van dit jaar.” 

 

Het CRM bepaalt dat er voor elk leveringsjaar (het jaar waarin de capaciteit beschikbaar moet zijn) 
twee veilingen worden georganiseerd: een eerste vier jaar voor het leveringsjaar, en een tweede 
één jaar voorafgaand aan het leveringsjaar. Elke veiling wordt voorafgegaan door de bepaling van 
het volume en de parameters van de veiling en door een prekwalificatieperiode voor de 
deelnemers aan de veiling. 

De eerste veiling zal in oktober 2021 plaatsvinden, voor het leveringsjaar 2025. Onder het 
expliciete voorbehoud van de goedkeuring van het wettelijk en reglementair kader en rekening 
houdend met de tijd die nodig is voor de voorbereidingen van een veiling, zijn de werkzaamheden 
daarom reeds in 2020 opgestart. Bij afwezigheid van een formeel goedgekeurd kader wordt in de 
mate van het mogelijke gewerkt volgens de procedures en methodologieën zoals ze bij de 
Europese Commissie aangemeld zijn,  waaronder met name het voorontwerp van het koninklijk 
besluit “tot vaststelling van de berekeningsmethode van het noodzakelijke capaciteitsvolume en 
de parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen in het kader van het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme.” Zijn procedure en zijn methodologieën werden toegepast in 
het kader van de voorbereidende werken voor de vaststelling van de parameters voor de eerste 
veiling. 

Meer specifiek omschrijft hoofdstuk 4 van het wetsontwerp van het KB (artikels 8 tot 11) nader 
de toe te passen methodologie voor de bepaling van de parameters die de aan te kopen 
hoeveelheid capaciteit bepalen, onderwerp van dit advies.  

2.1. Scenario en intermediaire waarden 
Het scenario dat gebruikt wordt voor de berekening van het volume en de parameters voor de 
eerste veiling is vastgesteld volgens de procedure beschreven in het voorontwerp van het 
koninklijk besluit “tot vaststelling van de berekeningsmethode van het noodzakelijke 
capaciteitsvolume en de parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen in het kader 
van het capaciteitsvergoedingsmechanisme” zoals het werd aangemeld bij de Europese 
Commissie.  Dit besluit voorziet er met name in dat de netbeheerder in samenwerking met de 
Algemene Directie Energie en in overleg met de commissie een selectie van één of meerdere 
scenario’s en kwetsbaarheden maakt, dat Elia een openbare raadpleging over deze scenario’s en 
kwetsbaarheden organiseert en op basis daarvan aanbevelingen formuleert, dat de regulator 
vervolgens een voorstel voor een referentiescenario uitwerkt voor de Minister, dat de AD Energie 
een advies op dit voorstel formuleert en dat, tot slot, de Minister aangeeft welk scenario moet 
gebruikt worden. Met eerbiediging van deze procedure: 

• Heeft Elia op 17 juni 2020 een raadplegingsverslag gepubliceerd dat de aanbevelingen 
voor de  scenariokeuze bevat7; 

 
7 https://www.elia.be/en/public-consultation/20200505_public-consultation-on-the-scenarios-sensitivities-and-data-
for-the-crm  

https://www.elia.be/en/public-consultation/20200505_public-consultation-on-the-scenarios-sensitivities-and-data-for-the-crm
https://www.elia.be/en/public-consultation/20200505_public-consultation-on-the-scenarios-sensitivities-and-data-for-the-crm
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• Heeft de CREG op 10 juli 2020 aan de Minister van Energie zijn ontwerpvoorstel (C)2105 
voor het referentiescenario voorgelegd8; 

• Heeft de AD Energie van de FOD Economie op respectievelijk 23 juli 2020 en 19 augustus 
2020 haar advies voor het ontwerpvoorstel van de CREG9 gegeven samen met een 
addendum bij dit advies10; 

• Heeft de Minister van Energie op 27 juli 2020 Elia opgedragen de aanbevelingen van haar 
administratie te volgen11.  

Het voorontwerp van koninklijk besluit voorziet eveneens dat de regulator in samenwerking met 
de netbeheerder een voorstel uitwerkt omtrent twee intermediaire waarden, namelijk de 
brutokost van een nieuwkomer en de correctiefactor X. Overeenkomstig met deze procedure: 

• heeft de CREG op 24 september 2020 zijn ontwerpvoorstel (C)2086/2 van de brutokost 
van een nieuwkomer, de WACC en de correctiefactor X aan de Minister voorgelegd1213; 

• meldt de Minister van Energie Tinne Van der Straeten in een brief van 20 oktober 2020 
aan Elia14 haar beslissing om af te wijken van twee punten van het ontwerpvoorstel 
(C)2086/2 van de CREG, namelijk: de weglating van de market response van de beperkte 
lijst van verkiesbare technologieën en de vastlegging van de correctiefactor op 1,5 i.p.v. 
1,1.  

2.2. Parameters van de veiling: berekeningen, voorstellen, 
adviezen en beslissing 

Op basis van het scenario en de intermediaire waarden die geselecteerd werden, moeten bepaalde 
parameters van de veiling voorgesteld worden door de netbeheerder, en andere parameters door 
de regulator:   

• Elia heeft op 13 november 2020 een rapport15 opgesteld dat een voorstel bevat voor de 
reductiefactoren, de referentieprijs, de intermediaire prijslimiet en de uitoefenprijs voor 
de eerste veiling, alsook voor het maximale volume aan capaciteit dat in het kader van de 
betreffende veiling kan gecontracteerd worden met alle houders van niet bewezen 
capaciteit. Dit rapport bevat eveneens de berekeningen die de CREG nodig heeft om haar 
voorstel op te stellen; 

• De CREG heeft op 28 januari 2021 zijn ontwerpvoorstel (C)2192 voor het volume en de 
prijzen voor de veiling in 2021 en het voor de veiling in 2024 te reserveren volume 
opgesteld; 

• De CREG heeft op 2 februari 2021 zijn advies (A)2161 op het voorstel van Elia betreffende 
de parameters van de veilingen aan de Minister voorgelegd. De AD Energie heeft er op 
10 februari een kopie van kunnen bekomen. 

Overeenkomstig het wetsvoorstel van februari 2021 tot wijziging van de CRM-wet van april 2019 
moeten de AD Energie van de FOD Economie en Elia een advies op het voorstel (C)2192 van de 
CREG formuleren tegen ten laatste 1 maart 2021. Vervolgens zal de Minister van Energie de finale 
beslissing omtrent deze parameters nemen na  overleg in de Ministerraad.  

 
8 Https://www.creg.be/nl/publicaties/voorstel-c2105  
9 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/advies-ad-energie-ontwerpvoorstel-2105-signed.pdf  
10 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/addendum-advies-ad-energie-ontwerp-voorstel-2105.pdf  
11 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/2020-07-27-courrier-CRM-scenario.pdf  
12 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/CREG-Ontwerpvoorstel-2086-224092020-brutokost-
nieuwkomer-correctiefactor-X.pdf  
13 De CREGG heeft op 17 juli 2020 een eerste vertrouwelijke en minder gedetailleerde versie dan zijn 
ontwerpvoorstel (C)2086/2 voorgelegd. 
14 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/CRM-brief-20102020-minister-energie-elia-intermediaire-
waarden.pdf  
15 https://www.elia.be/nl/users-group/crm-implementatie   

https://www.creg.be/nl/publicaties/voorstel-c2105
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/advies-ad-energie-ontwerpvoorstel-2105-signed.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/addendum-advies-ad-energie-ontwerp-voorstel-2105.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/2020-07-27-courrier-CRM-scenario.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/CREG-Ontwerpvoorstel-2086-224092020-brutokost-nieuwkomer-correctiefactor-X.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/CREG-Ontwerpvoorstel-2086-224092020-brutokost-nieuwkomer-correctiefactor-X.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/CRM-brief-20102020-minister-energie-elia-intermediaire-waarden.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/CRM-brief-20102020-minister-energie-elia-intermediaire-waarden.pdf
https://www.elia.be/nl/users-group/crm-implementatie
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3. Ontwerpvoorstel van de regulator - (C)2192 
In zijn ontwerpvoorstel (C)2192 stelt de CREG vast dat het verslag van Elia slechts een 
samenvattend verslag is van uitgevoerde simulaties en analyses en dat het onvoldoende 
transparantie biedt om de regulator toe te laten een onafhankelijk gemotiveerd voorstel op te 
stellen.  

Bovendien formuleert de regulator een reeks opmerkingen die hem ertoe doen besluiten dat de 
gegevens die ter beschikking worden gesteld door de netbeheerder en diens toepassing van de 
methodologie voorzien in het voorontwerp van koninklijk besluit aanleiding geven tot bijzonder 
hoge volume- en prijsparameters als het gaat om het bepalen van de vraagcurve voor de Y-4-
veiling. Volgens de CREG is dit in strijd met artikel 7undecies, §1, van de Elektriciteitswet, die 
voorziet dat het capaciteitsremuneratiemechanisme zodanig ontworpen is dat het zo goedkoop 
mogelijk is. Gezien deze constateringen bestaat het eerste voorstel van de CREG erin Elia te vragen 
zijn simulaties opnieuw te doen met inachtneming van de opmerkingen. 

Voor het geval dit voorstel niet kan gevolgd worden, geeft de CREG in zijn verslag een schatting 
van de vraagcurve. In eerste instantie berekent de CREG een vraagcurve uitsluitend gebaseerd op 
de gegevens die in het verslag van Elia voorgesteld worden volgens de methodologie die in het 
voorontwerp van koninklijk besluit uitgewerkt is.  

Na meerdere opmerkingen te hebben gegeven over het netbeheerdersverslag formuleert de CREG 
vervolgens een voorstel dat erin bestaat een volume van 2000 MW over te brengen op de Y-1-
veiling en rekening te houden met een WACC van 5,5%.  Deze twee schattingen van de vraagcurve 
worden hierna samengevat.  

3.1. Schatting van de vraagcurve uitsluitend gebaseerd op 
het verslag van Elia 

Ter herinnering: de vraagcurve is een reeks punten waarvan de waarden worden gekenmerkt door 
twee assen: 

• de abscis-as vertegenwoordigt het volume en wordt uitgedrukt in MW; 
• de ordinaat-as vertegenwoordigt de prijs en wordt uitgedrukt in €/MW/jaar. 

De vraagcurve wordt opgebouwd met behulp van drie referentiepunten - A, B en C - die bepaald 
worden aan de hand van twee prijsparameters (de nettokost van een nieuwkomer en de 
maximumprijs) en twee volumeparameters (het op een veiling vereist volume en het maximale 
volume tegen de maximumprijs).   

De tabel 1 die hierna volgt komt uit het verslag (C)2192 van de CREG en geeft de 
volumeparamaters weer berekend op basis van de resultaten gepubliceerd door Elia in Tabel 1, p 
11 van zijn rapport16. Deze volumes worden in vijf stappen bepaald volgens artikel 11 van het 
voorontwerp van koninklijk besluit dat aan de AD Mededinging werd meegedeeld: 

1. het gemiddelde elektriciteitsverbruik in gesimuleerde tekortsituaties wordt als referentie 
genomen17 (Art 11§2,1° - ref 6.2.1); 

2. een volume dat overeenstemt met de vereiste reserves voor het bewaren van het 
evenwicht in het netwerk wordt toegevoegd aan het gemiddelde verbruik (Art 11§2,2° - 
ref 6.2.2); 

3. de verwachte gemiddelde niet-geleverde energie in gesimuleerde tekortsituaties wordt in 
mindering gebracht (Art 11§2,3° - ref 6.2.3); 

 
16 Zie Bijlage 1 

17 Voor het maximale volume tegen maximumprijs wordt rekening gehouden met het niveau van bevoorradingszekerheid 
bedoeld in artikel 7undecies, §3 van de wet van 19 april 1999, aangepast met de correctiefactor X. 
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4. de niet in aanmerking komende capaciteit (capaciteit die exploitatiesteun geniet of die 
onder de verkiesbaarheidsdrempel van 1MW ligt) wordt uit het beoogde volume 
verwijderd (Art 11§2,4° - ref 6.2.4); 

5. voor de veiling vier jaar voor de periode van capaciteitslevering wordt een volume, te 
reserveren voor de Y-1-veiling ten minste gelijk aan de benodigde gemiddelde capaciteit 
om de totale piekcapaciteit gedurende gemiddeld minder dan 200 draaiuren per jaar te 
dekken, in mindering gebracht volgens het wettelijk kader. Dezelfde vermindering en 
reservatie wordt, per grens, pro rata toegepast op het maximaal vereist volume in de 
preveilingen voor de onrechtstreekse buitenlandse capaciteit vier jaar voor  
de periode van capaciteitslevering (Art 11§2,5° - ref 6.2.5/6.2.6). Er dient te worden 
opgemerkt dat de CREG in zijn verslag voorstelt om het totale buitenlandse 
capaciteitsvolume naar de Y-1 -veiling over te brengen in plaats van een pro rata 
vermindering toe te passen.  

 
Tabel 1: Volumeparameters 

 

De tabel 2 die hierna volgt komt eveneens uit het ontwerpvoorstel (C)2192 van de CREG en geeft 
de prijsparameters weer.  Artikel 10 van het voorontwerp van koninklijk besluit geeft aan dat de 
nettokost van een nieuwkomer (in €/MW/jaar) gelijk is aan de "missing-money” van de technologie 
met het laagste  “missing-money" van de technologieën die opgenomen zijn in de beperkte lijst 
van technologieën. Op basis van de gegevens die geleverd worden in het verslag van Elia en op 
basis van de methodologie die beschreven wordt in het voorontwerp van koninklijk besluit heeft 
de CREG de nettokost van een nieuwkomer bepaald rekening houdend met de derating-factor. De 
OCGT-technologie heeft de laagste kostprijs (42,9€/kWh voor de punten B en C en 64,3€/kWh 
rekening houdend met de correctiefactor van 1,5 voor punt A).  

Het ontwerpvoorstel (C)2192 van de CREG geeft geen details over de manier waarop de Net 
CoNE wordt berekend. Om zijn advies zo goed mogelijk te kunnen formuleren heeft de AD Energie 
van de FOD Economie contact genomen met de regulator om meer informatie over zijn 
berekeningen te verkrijgen. Naar aanleiding van deze vraag heeft de CREG op 23 februari een 
gedetailleerde Exceltabel bezorgd die toelaat om de toegepaste methodologie beter te begrijpen.   

Overeenkomstig het voorontwerp van koninklijk besluit gebruikt de CREG als vertrekpunt voor 
zijn berekeningen de beperkte lijst van technologieën zoals bepaald door de Minister, de bruto 
CoNE18 verbonden aan deze technologieën die rekening houdt met een WACC van 7,5% en een 
correctiefactor van 1,519. De jaarlijkse netto inkomsten van de markt van de 
balanceringsdiensten20 en de geraamde jaarlijkse inframarginale inkomsten op de energiemarkt21 
worden afgetrokken van de bruto CoNE.  De CREG berekent vervolgens de geactualiseerde 
nettowaarde van de missing-money en vertaalt dit in een jaarlijkse termijn op basis van de 
theoretische levensduur van de technologieën22 en van een WACC van 7,5%. Tot slot past de 
CREG de reductiefactoren toe die verbonden zijn aan verschillende technologieën23.   

 
18 Zonder toepassing van de derating factor 

19 Deze tussenliggende waarden zijn conform de beslissing van de Minister (brief van 20 oktober 2020).  

20 Geschat op 9 ,7€/kW/jaar in het verslag van Elia voor OCGT en IC Gas engine 

21 Bijlage 3 van het verslag van Elia 

22 20 jaar voor een OCGT 

23 Deze komen overeen met de reductiefactoren zoals vermeld in Tabel 2 van het verslag van Elia 
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Tabel 2 :  Prijsparameters 

     

3.2. Schatting van de vraagcurve die rekening houdt met een 
transfer van 2000 MW in Y-1 en een WACC van 5,5% 

Bij gebrek aan nieuwe simulaties die rekening houden met zijn opmerkingen stelt de CREG voor 
om het te reserveren volume voor de Y-1-veiling artificieel te verhogen met 2000 MW en dat de 
prijsparameters rekening houden met een WACC van 5,5% in plaats van 7,5%. Nieuwe volume- 
en prijsparameters worden berekend door de regulator volgens de hierboven beschreven 
methodologie en worden vertaald naar de tabellen 3 en 4 die hierna volgen. 

Tabel 3: Volumeparameters van de overdracht van een volume van 2000 MW naar Y-1 

 

 

Tabel 4 Prijsparameters rekening houdend met een WACC van 5,5%24 

 

De CREG heeft de nettokost van een nieuwkomer bepaald rekening houdend met de derating 
factor. De OCGT-technologie heeft de laagste kostprijs (33,26€/kWh voor de punten B en C en 
49,9€/kWh rekening houdend met de correctiefactor van 1,5 voor punt A). 

 
24 Het lijkt erop dat er een fout in de “titel” van de tabel van de CREG geslopen is. De eerste kolom die een waarde van 
33,26€/kWh voor een OCGT afneemt komt in realiteit overeen met een Net CoNE die rekening houdt met de 
reductiefactor van de tweede kolom. De derde kolom verwijst naar de derated Net CoNE vermenigvuldigd met de 
correctiefactor 1,5. Een verbeterde tabel wordt voorgesteld in Bijlage 2 op basis van de berekeningen uitgevoerd door de 
AD Energie. Om het voor de lezer begrijpbaarder te maken wordt eveneens een tabel voorgesteld die rekening houdt met 
de resultaten van een WACC van 7,5%. 
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4. Analyse van de opmerkingen van de regulator door 
de AD Energie 

Dit hoofdstuk heeft tot doel de opmerkingen van de regulator te analyseren om een advies te 
kunnen uitbrengen over het ingediende ontwerpvoorstel en over de genoemde bezorgdheden25.  

4.1. Het niet-naleven van de ACER methodologieën 
De CREG vermeldt in zijn rapport dat de methodologie die Elia voor de simulaties gebruikt niet 
conform is aan de methodologieën die goedgekeurd zijn door ACER.  Volgens de regulator heeft 
dit een overschatting van de volumeparameters van de Y-4-veiling tot gevolg.  De belangrijkste 
punten van kritiek van de CREG betreffen het gebruik van de mediaan inkomsten (P50) voor het 
bepalen van de inframarginale inkomsten, het gebruik van de historische klimaatjaren tussen 1982 
en 2016 en het gebruik van de betrouwbaarheidsnorm momenteel voorzien in de Elektriciteitswet 
(dubbel criterium LOLE ≤ 3u, P95 ≤ 20u). 

In eerste instantie beklemtoont de AD Energie van de FOD Economie dat de 
Elektriciteitsverordening 2019/943 duidelijk vermeldt dat de methodologieën die zijn 
goedgekeurd door ACER betreffende het ERAA en de betrouwbaarheidsnormen moeten dienen 
voor het identificeren van een toereikendheidsprobleem. 

Daarentegen is er niet bepaald dat deze methodologieën moeten dienen voor de kalibratie van  
CRM-veilingen. De methodologie om de volume- en prijsparameters van de veilingen vast te 
leggen is bepaald in het voorontwerp van koninklijk besluit dat aan de AD Concurrentie werd 
meegedeeld.   

Hoewel sommige passages van het voorontwerp van koninklijk besluit verwijzen naar Europese 
methodologieën (keuze van referentiescenario), wilt de AD Energie van de FOD Economie 
anderzijds in herinnering brengen dat de Europese methodologieën zoals ze voorzien zijn in de 
Europese verordening pas op 2 oktober 2020 door ACER werden goedgekeurd.  Bovendien 
vermeldt de goedgekeurde methodologie duidelijk dat de implementatie ervan via een geleidelijk 
proces zal gebeuren. ENTSO-E heeft daarenboven al laten weten dat de volledige methodologie 
niet voor 2025 zal ontwikkeld worden. ENTSO-E heeft een roadmap26 voorgesteld die met name 
inhoudt dat de invalshoek “economische levensvatbaarheidstoets” ontwikkeld wordt in het ERAA 
2022 en dat de invalshoek “klimaatverandering” ontwikkeld wordt in het ERAA 2023. De FOD 
Economie legt ook de nadruk op het feit dat tot op heden nog geen enkele ERAA werd 
gepubliceerd27.  

Al deze elementen tonen samen aan dat het vandaag niet mogelijk noch verplicht is om, zoals de 
CREG vereist, volledig aan de eisen opgelegd door ACER te beantwoorden  aangezien sommige 
methodologieën nog niet ontwikkeld zijn op Europees niveau.  

Desondanks herinnert de AD Energie eraan dat het verleden meerdere keren heeft aangetoond 
dat Elia er steeds voor gezorgd heeft dat de nationale toereikendheidsstudies de Europese 
vereisten respecteren en soms zelfs bepaalde gewenste evoluties op Europees niveau inhouden 
(flow-based modeling, economische levensvaatbaarheidstoets in 2019,...). Voor zijn volgende 
studie over “adequacy” van juni 2021 werkt Elia dus met de hulp van verschillende experten28 aan 
de ontwikkeling van methodologieën die hem toelaten aan de begeleidingseisen van ACER te 
beantwoorden en die meer bepaald rekening houden met de klimaatverandering en de 
economische levensvatbaarheidsanalyse.  Aangezien deze werken nog niet begonnen waren (noch 

 
25 Deze analyse heeft geen betrekking op het Advies (A)2161 van de CREG over de parameters van de veiling. Bovendien 
trekt de analyse de scenariokeuze van de Minister in de zomer van 2020 ook niet in twijfel.  
26 https://eepublicdownloads.azureedge.net/clean-documents/Publications/ENTSO-
E%20general%20publications/201022_ENTSO-E_AWP_2021.pdf  
27 De eerste ERAA-studie zal in 2021 worden gepubliceerd 
28 Météo France, Professor Kris Boudt 

https://eepublicdownloads.azureedge.net/clean-documents/Publications/ENTSO-E%20general%20publications/201022_ENTSO-E_AWP_2021.pdf
https://eepublicdownloads.azureedge.net/clean-documents/Publications/ENTSO-E%20general%20publications/201022_ENTSO-E_AWP_2021.pdf
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op nationaal niveau, noch op Europees niveau) was het niet mogelijk om ze in de simulaties van 
Elia te integreren voor zijn verslag van 13 november 2020. 

Betreffende het gebruik van de mediaan inkomsten voor het bepalen van de inframarginale 
inkomsten herinnert de AD Energie van de FOD Economie eraan dat deze methode conform is 
aan hetgeen is voorzien in het voorontwerp van koninklijk besluit. De keuze voor P50 in plaats van 
Pgemiddeld werd reeds besproken in het kader van de laatste Adequacy & Flexibility studie van 
Elia van juni 2019 en de AD Energie van de FOD Economie heeft een nota gepubliceerd waarin zij 
haar standpunt uitlegt29. De AD Energie van de FOD Economie wilt echter vermelden dat het 
voorstel van de regulator om rekening te houden met de gemiddelde inkomsten in plaats van de 
mediaan inkomsten eveneens niet volledig conform aan de Europese methodologie zou zijn, want 
dit zou betekenen dat er geen rekening wordt gehouden met het risicoconcept. Zoals reeds eerder 
ter sprake gebracht, zal ENTSO-E de invalshoek “economische levensvatbaarheidstoets” pas in 
2023 toepassen. Hoewel de volgende Adequacy and Flexibility studie van Elia deze methode zal 
opnemen, zal ze niet beschikbaar zijn voor juni 2021. Bijgevolg vindt de AD Energie van de FOD 
Economie in het kader van de huidige oefening om de vraagcurve te bepalen geen valabele 
argumenten die toelaten af te wijken van hetgeen dat voorzien is in het voorontwerp van koninklijk 
besluit en dat toegepast wordt door Elia in zijn kalibratieverslag.   

Wat het gebruik van de historische klimaatjaren tussen 1982 en 2016 door Elia betreft, herinnert 
de AD Energie eraan dat deze aanpak conform is aan degene die vandaag wordt toegepast op 
Europees niveau30. De AD Energie van de FOD Economie herinnert er daarnaast aan dat de ACER-
begeleiding geen beperking van het aantal historische klimaatjaren oplegt van maximum 30 jaar, 
maar de keuze laat tussen drie verschillende opties31. ENTSO-E heeft al meegedeeld dat ze voor 
de eerste optie kiezen, m.n. de ontwikkeling van toekomstige klimaattoestanden.   Daarover stelt 
de AD Energie van de FOD Economie dat de toekomstige nationale studies van de GRT niet 
zouden moeten afwijken van hetgeen dat op Europees niveau wordt aanbevolen teneinde een 
samenhang tussen de studies te garanderen. Gezien de aankondiging van ENTSO-E over zijn keuze 
van methodologie lijkt de keuze van 30 klimaatjaren niet opportuun te zijn. Zoals reeds eerder ter 
sprake gebracht, zal ENTSO-E de invalshoek “klimaatverandering” pas in 2023 toepassen. Hoewel 
de volgende Adequacy and Flexibility studie van Elia deze methode zal opnemen, zal ze niet 
beschikbaar zijn voor juni 2021. Bijgevolg vindt de AD Energie van de FOD Economie in het kader 
van de huidige oefening om de vraagcurve te bepalen geen valabele argumenten die toelaten af 
te wijken van hetgeen dat werd toegepast door Elia. 

Wat het gebruik van de huidige betrouwbaarheidsnorm (dubbel criterium LOLE ≤ 3u, P95 ≤ 20u) 
betreft, benadrukt de AD Energie van de FOD Economie dat een nieuwe betrouwbaarheidsnorm 
gebaseerd op de ACER-vereisten nog niet berekend werd. Bijgevolg vindt de AD Energie van de 
FOD Economie in het kader van de huidige oefening om de vraagcurve te bepalen geen valabele 
argumenten die toelaten af te wijken van hetgeen dat werd toegepast door Elia. 

Samengevat is de AD Energie van de FOD Economie van mening dat, gelet op al het 
bovenstaande, de gebruikte gegevens en de toegepaste methodologieën in het verslag van Elia 
conform zijn aan hetgeen dat wordt voorzien in het voorontwerp van koninklijk besluit en dat die 
niet in tegenspraak zijn met het Europees kader voorzien door de Elektriciteitsverordening en de 
ACER-begeleiding van 2 oktober 2020.   

4.2. Aanpassingen van eerder vastgelegde parameters 
In zijn verslag stelt de CREG de keuze van de correctiefactor en het feit dat deze correctiefactor 
bepaald wordt vóór het begin van de simulaties in vraag. Ter herinnering: deze correctiefactor is 
nodig voor het bepalen van het maximumvolume aan maximumprijs. In zijn voorstel (C)2086/2 

 
29 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Mecanisme-remuneration-capacite-Note-E2-02-10-
2019.pdf  
30 Zie hiervoor de laatste MAF 2020-studie 

31 i. rely on a best forecast of future climate projection; ii. weight climate years to reflect their likelihood of occurrence 
(taking future climate projection into account); or iii. rely at most on the 30 most recent historical climatic years included 
in the PECD, guidance ACER – Article 4 (f) 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Mecanisme-remuneration-capacite-Note-E2-02-10-2019.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Mecanisme-remuneration-capacite-Note-E2-02-10-2019.pdf
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heeft de CREG een correctiefactor van 1,1 voorgesteld. De Minister heeft beslist van deze waarde 
af te wijken en heeft de correctiefactor op 1,5 vastgelegd. Dat wordt gerechtvaardigd door het 
feit dat dit beter rekening houdt met de verschillende onzekerheden verbonden aan de bepaling 
van de Net CoNE en meer coherent is met de CRMs die in andere Europese landen ingevoerd zijn.  
De AD Energie van de FOD Economie wenst niet af te wijken van wat eerder beslist werd door de 
Minister overeenkomstig de methodologie meegedeeld aan de AD Concurrentie in 2020.  

In zijn verslag stelt de CREG eveneens de WACC-waarde in vraag. De CREG is van mening dat een 
WACC van 5,5% beter geschikt is. De AD Energie van de FOD Economie herinnert eraan dat de 
waarde van 7,5% die door Elia in zijn verslag wordt gebruikt de waarde is die door de CREG 
voorgesteld werd en door de Minister gebruikt werd. De AD Energie van de FOD Economie wenst 
niet af te wijken van wat eerder door de Minister beslist werd overeenkomstig de methodologie 
meegedeeld aan de AD Concurrentie in 2020. Bovendien herinnert de AD Energie van de FOD 
Economie eraan dat op het moment dat de intermediaire waarden werden voorgesteld door de 
CREG, een WACC onder 7,5% reeds  gepubliceerd was in de studie besteld door Elia en 
gerealiseerd in samenwerking met de CREG betreffende de kostprijs van de nieuwe capaciteit in 
België32.  Niettemin heeft de CREG toen beweerd dat een WACC van 7,5% moest gebruikt 
worden. .  

4.3. Besluit 
In hoofdstuk 4 geeft de AD Energie van de FOD Economie zijn analyse van de opmerkingen van 
de regulator in zijn ontwerpvoorstel (C)2192. 

Zoals vermeld wenste de AD Energie van de FOD Economie zich niet uit te spreken over de 
opmerkingen van de regulator over de keuze van hypotheses voor het referentiescenario. Deze 
opmerkingen betroffen voornamelijk de onbeschikbaarheid van de Franse kernenergie en de 
capaciteiten van de balanceringsreserves. De AD Energie van de FOD Economie stelt dat er geen 
reden is om opnieuw te discussiëren over deze elementen waarover de Minister heeft beslist en 
met eerbiediging van de procedure zoals ze beschreven is in het voorontwerp van koninklijk 
besluit.   

Wat de opmerkingen over het niet respecteren van de ACER-methodologieën en van de eerder 
vastgelegde parameters (WACC en correctiefactor) betreft, stelt de AD Energie van de FOD 
Economie dat er geen reden is om er rekening mee te houden omwille van de redenen die nader 
omschreven zijn in punt 4.1 en 4.2. 

Tot slot benadrukt de AD Energie van de FOD Economie dat, als gevolg van een aanpassing van 
de parameters, van de hypothesen of van de methodologieën, het hele proces van de invoering 
van het CRM zou vertraagd worden en de bevoorradingszekerheid van het land in gevaar zou 
kunnen gebracht worden33. In het licht van de bovengenoemde analyse die concludeert dat de 
argumenten van de CREG onontvankelijk zijn, raadt de AD Energie aan geen aanpassingen aan de 
gegevens van het kalibratieverslag van Elia te doen. 
 
 

5. Advies van de AD Energie van de FOD Economie 
Ten eerste herinnert de AD Energie van de FOD Economie aan zijn aanbeveling onder punt 4.3 
supra om geen aanpassingen aan de gegevens van het kalibratieverslag van Elia aan te brengen en 
dit om meer bepaald de strikte timing voor de organisatie van de Y-4-veiling van oktober 2021 
niet in gevaar te brengen. Daarom beveelt de AD Energie van de FOD Economie de Minister aan 
om het eerste voorstel van de regulator om opnieuw simulaties op te starten niet te volgen. 
 

 
32 Fichtner, Cost of capacity for Calibration of the Belgian Capacity Remuneration Mechanism (CRM), April 2020 
33 De voorbereidende werken voor de eerste veiling hebben meer dan 6 maand geduurd (openbare raadpleging, verslag 
van de GRT, voorstel en advies van de regulator en de Administratie, enz.) 
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Ten tweede ondersteunt de AD Energie van de FOD Economie de aanpak die door de CREG in 
zijn tweede voorstel van de schatting van de vraagcurve wordt verdedigd en die erin bestaat een 
volume van 2000 MW over te dragen naar de Y-1-veiling en rekening te houden met een WACC 
van 5,5% niet. Wat de WACC betreft, werd dit al in hoofdstuk 4 besproken. Wat het volume van 
2000 MW betreft, is de CREG van mening dat het verslag van Elia niet voldoende gedetailleerd is 
en dat ondanks de bijkomende vragen voor informatie gesteld bij de GRT, hij niet de nodige 
gegevens voor een juiste schatting van de vraagcurve heeft kunnen bekomen. De CREG blijft er 
bijgevolg van overtuigd dat de volume- en prijsparameters van de Y-4-veiling enkel berekend op 
basis van het verslag van Elia overschat worden en de Y-1-veiling schade kunnen toebrengen. Om 
dit effect te corrigeren stelt de CREG voor om 2000 MW over te brengen naar de Y-1-veiling. In 
eerste instantie kan dit volume van 2000 MW niet voldoende gemotiveerd worden door de 
regulator. Volgens de CREG gaat het om een ruwe schatting op basis van hun opmerkingen34. In 
tweede instantie deelt de AD Energie van de FOD Economie de mening van de CREG dat de 
volumes van de Y-4-veiling overschat worden niet. Als de bevoegde dienst voor de 
elektriciteitsbevoorradingszekerheid kan de AD Energie van de FOD Economie niet anders dan 
zich verzetten tegen een overdracht van een volume van 2000 MW naar de Y-1-veiling. Aan de 
ene kant herinnert de AD Energie van de FOD Economie eraan dat in vergelijking met andere 
Europese CRMs het gereserveerde volume voor de Y-1-veiling in het Belgische CRM groter is. Aan 
de andere kant is er bovenop de indirecte buitenlandse capaciteit een volume van 1467 MW 
gereserveerd voor de Y-1-veiling. Dit volume komt overeen met de capaciteit die nodig is om de 
piekcapaciteit gedurende gemiddeld minder dan 200 draaiuren af te dekken. De capaciteit 
aangeboden in de Y-1-veiling zal zonder twijfel voornamelijk capaciteit van vraagbeheer of 
stockagecapaciteit zijn waarvoor slechts een korte installatietijd nodig is.  De gereserveerde 1467 
MW wordt verondersteld aan 100% beschikbaar te zijn, wat overeenkomt met een nominale 
capaciteit van 3 tot 4,5 GW na toepassing van de eraan verbonden derating factors. Bij een 
piekverbruik van ongeveer 13 tot 14 GW is dit al uitermate ambitieus vooral als je weet dat België 
al in zijn huidige energiemix een belangrijk deel vraagbeheer heeft. De overdracht van 2000 MW 
zou dus het principe van de technologische neutraliteit voorzien door het artikel 22§1 van de 
Europese Verordening 2019/943 in gevaar kunnen brengen35. Op basis van deze elementen zou 
de overdracht van een volume van 2000 MW naar de Y-1-veiling de bevoorradingszekerheid van 
het land in gevaar kunnen brengen door  onvoldoende ontwikkeling aan minimumprijs van de 
benodigde capaciteit voor het evenwicht van het systeem.    
 
Wat de schatting van de vraagcurve door de CREG op basis van de elementen die in het verslag 

van Elia voorgesteld worden betreft, stelt de AD Energie van de FOD Economie, na meer details 

over de berekening te hebben bekomen van de regulator, dat de aanpak de vereisten van het 

voorontwerp van koninklijk besluit respecteert en dat deze aanpak in dit verband moet dienen 

om het volume en de parameters van de Y-4-veiling voor het eerste leveringsjaar van de 

capaciteit te bepalen. De AD Energie van de FOD Economie ondersteunt de aanpak van de CREG 

die erin bestaat het volume van de volledige indirecte buitenlandse capaciteit over te dragen naar 

de Y-1-veiling36. De AD Energie van de FOD Economie adviseert Mevrouw de Minister dus om 

het volume van 8305 MW voor punt A van de vraagcurve en het volume van 9277 MW voor de 

punten B en C van de vraagcurve in aanmerking te nemen. Worden gekoppeld aan deze volumes: 

de prijs van 64,3/kWh voor punt A en de prijs van  42,9€/kWh voor punten B en C, zijnde de Net 

CoNE van een OCGT zoals berekend door de CREG (vermenigvuldigd met de correctiefactor van 

1,5 voor punt A). 

 
34 Antwoord van de CREG per mail op 22/02/2021 op een vraag om verduidelijking van 16/02/2021 van de AD Energie. 
35 Immers, als voor de Y-4-veiling een kleiner volume vastgelegd wordt, is het zeer waarschijnlijk dat de gereserveerde 
capaciteit om dit volume aan te vullen bestaande capaciteit is waarvoor de investeringskost lager ligt dan de nieuwe 
capaciteit.  Sommige van die nieuwe capaciteit, die niet in een jaar klaar kan zijn, wordt eveneens automatisch van de Y-1-
veiling uitgesloten. 

36 Merk op dat de UK-capaciteit vanwege de Brexit niet in aanmerking kan komen in de Y-1-veiling.  
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De AD Energie raadt echter aan om, eens het juridisch kader in voege zal zijn37, de impact van de 

vraagcurve op elke aanpassing van de bijhorende methodologie te evalueren en dit voordat de 

Minister haar instructies over de organisatie van de veilingen en over de bepaling van de 

paramaters geeft.  

 

 

De Directeur-Generaal a.i. 

 
  

 
37 In de eerste plaats het voorontwerp van koninklijk besluit van februari 2021 en het koninklijk besluit “tot 
vaststelling van de methodologie voor de vereiste capaciteitsberekening en de nodige parameters voor de 
organisatie van de veilingen in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme”. 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1: Volumeparameters - Elia, p. 11 

 

 

Bijlage 2: Verbetering van tabel 4 op basis van de berekeningen van de AD Energie van 
de FOD Economie 

Kostenparameters met inachtneming van een WACC van 5,5% 

 

Kostenparameters met inachtneming van een WACC van 7,5% 

 

€/kW Nettokost nieuwkomer Reductiefactor Derated nettokost nieuwkomer correctie factor (1,5)

CCGT 34,77 91% 38,21 57,315

OCGT 29,93 90% 33,26 49,89

IC Gas Engine 38,95 95% 41 61,5

CHP 79,70 93% 85,7 128,55

€/kW Nettokost nieuwkomer Reductiefactor Derated nettokost nieuwkomer correctie factor (1,5)

CCGT 48,50 91% 53,30 79,95

OCGT 38,60 90% 42,89 64,33

IC Gas Engine 47,40 95% 49,89 74,84

CHP 94,10 93% 101,18 151,77
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