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INLEIDING 
In dit document formuleert de AD Energie van de FOD Economie een advies over het voorstel (C)2326 
van de regulator met betrekking tot het volume en de prijzen voor de veiling Y-4 in 2022 van het 
leveringsjaar 2026-2027 en het voor de veiling Y-1 in 2025 te reserveren volume in het kader van het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme. 

Dit advies is gebaseerd op §5 van artikel 7undecies van de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt gewijzigd door de wet van 15 maart 2021 en luidende als volgt :  

 

 “§ 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. ” 

 

Dit advies werd opgesteld rekening houdend met het kader dat vandaag van kracht is en meer bepaald 
de methodologie zoals ze wordt uiteengezet in het koninklijk besluit 1 van 27 januari 20222 tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 28 april 20213 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan 
te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode van de andere parameters die 
nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen 
van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme.  

De wijzigingen die laatst zijn aangebracht aan het koninklijk besluit van 28 april 2021 hebben ter 
herinnering, overeenkomstig de ACER-methodologie betreffende de beoordeling van de economische 
leefbaarheid, in hoofdzaak betrekking op de vervanging van het “mediaan inkomen” (P50) door de 
“verwachte inkomsten” in de methodologie betreffende de kalibratie van de intermediaire prijslimiet, de 
afwijking van de intermediaire prijslimiet en de bepaling van de net CONE. 

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 en licht de antecedenten 
toe, het tweede hoofdstuk spoort de chronologie van de voorbereidende werken voor de Y-4-veiling 
voor het leveringsjaar 2026 -2027 op, het derde hoofdstuk vat het voorstel (C)2326 van de CREG samen, 
het vierde hoofdstuk stelt een analyse voor van de opmerkingen van de CREG die nader omschreven 
zijn in zijn ontwerpvoorstel en het laatste hoofdstuk besluit met het advies van de AD Energie van de 
FOD Economie.  

 

1. Wettelijke en regelgevende context en 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 capaciteitsvergoedingsmechanisme van het type 
“betrouwbaarheidsopties” (“reliability options”)4 in België voorstelt. Die wet werd later gewijzigd door 
de wet van 15 maart 2021. 

De wet bepaalt onder andere de algemene werking van het mechanisme, de jaarlijks te volgen procedure 
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.  

 
1 https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/01/27/2022020119/justel 
2  In werking op 01/02/2022 

3 Hierna koninklijk besluit van 28 april 2021 
4 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2019042221&table_name=wet  

https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/01/27/2022020119/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2019042221&table_name=wet
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Een van de methodes is het bepalen van het volume en de parameters van de veilingen zoals 
gepreciseerd in artikel 7undecies §2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt (hierna Elektriciteitswet).  

 

“§ 2. “De Koning bepaalt bij besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, met welke 
parameters het volume van de aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun 
berekeningsmethode, op voorstel van de commissie, na raadpleging van de marktspelers, en 
na advies van de Algemene Directie Energie.   

 De Koning bepaalt bij besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de andere dan de in 
het eerste lid bedoelde parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, d.w.z. 
de reductiefactoren, de referentieprijs, de intermediaire prijslimiet(en) die van toepassing is / 
zijn op bepaalde capaciteiten die beantwoorden aan specifieke criteria, en de uitoefenprijs, 
inclusief hun berekeningsmethode, op voorstel van de netbeheerder, dat wordt opgesteld na 
raadpleging van de marktdeelnemers, en na advies van de commissie. 

 De Koning bepaalt bij besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de methode en 
voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de 
intermediaire prijslimiet(en), na raadpleging van de marktdeelnemers.  Een individuele 
uitzondering wordt toegekend door de commissie. ” 

 

Overeenkomstig artikel 7undecies §3 van de Elektriciteitswet heeft Elia zijn kalibratieverslag van de 
veiling Y-4 voor de leveringsperiode 2026-2027 op 15 november 2021 bezorgd  aan de minister, de 
regulator en de Algemene Directie Energie.  

Een presentatie van dat verslag vond plaats op 14 december 2021 in WG Adequacy #3 van  Elia5.    

Voor de opmaak van dat verslag heeft de transmissienetbeheerder zich gebaseerd op de verwachte en 
de geconsulteerde methodologische veranderingen (zie vierde consultatie ; verwachte inkomsten en 
methodologiewijziging voor de kalibratie van de intermediaire prijslimiet, de afwijking van de 
intermediaire prijslimiet en de bepaling van de net CONE.6).  Ter herinnering, het gewijzigd besluit is in 
werking getreden op 1 februari 20227.  

Op 20 december 2021 heeft Elia aan de AD Energie meegedeeld te starten met een revisie van het 
verslag van 14 december 2021; Elia had een fout geïdentificeerd in het kader van de berekening van de 
missing money voor de IPC in die zin dat de WACC niet in de berekeningen geïntegreerd was terwijl de 
toepassing van de methodologie van professor Kris Boudt dit vereist.  

Op 23 december 2021 heeft Elia de leden van de TF CRM geïnformeerd over de publicatie van het 
geamendeerde verslag8.  

Overeenkomstig het laatste lid van §3 van artikel 7undecies van de Elektriciteitswet heeft de regulator 
op 1 februari 2022 aan de Minister zijn advies (A) 2327 bezorgd over het voorstel van de netbeheerder 
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 in het kader van de betrokken veiling.  

 

Paragraaf 4 van artikel 7undecies van de Elektriciteitswet bepaalt het volgende : 

 
5 https://www.elia.be/en/users-group/adequacy-working-group/20211214-meeting 
6 https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2021042801&table_name=wet 
7https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/bevoorradingszekerheid/capaciteitsremuneratiemechanis/achtergr
ond-van-het 
8 link 

https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/users-group/ug/adequacy-working-group/20211223_dy2026---y-4-auction---calibration-report_v3_without_annex_psp_with_erratum.pdf
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“§ 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 minder dan 200 draaiuren heeft per jaar teneinde de totale 
piekcapaciteit af te dekken. ” 

 

De Minister en de AD Energie van de FOD Economie hebben het in die §4 bedoelde voorstel (C) 2326 
van de regulator op 1 februari 2022 wel degelijk ontvangen.  

 

2. Chronologie van de werkzaamheden ter voorbereiding 
van de veiling Y-4 van het leveringsjaar 2026-2027 

 

Het scenario dat gebruikt is om het volume en de parameters van de veiling Y-4 van het leveringsjaar 
2026-2027 te berekenen werd bepaald volgens de procedure beschreven in  het koninklijk besluit van 
28 april 2021.    

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 gevoeligheden 
maakt, dat Elia een openbare raadpleging over deze scenario’s en gevoeligheden 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 in juli 2021 een raadplegingsverslag gepubliceerd dat de aanbevelingen voor de  
scenariokeuze bevat9; 

• heeft de CREG op 3 september 2021 aan de Minister van Energie zijn ontwerpvoorstel (C)2274 
voor het referentiescenario voorgelegd10; 

• heeft de AD Energie van de FOD Economie op 3 september 2021 haar advies over het voorstel 
(C) 2274 neergelegd11; 

• bepaalt op 14 september 2021 een ministerieel besluit12 het scenario dat in aanmerking moet 
worden genomen voor de veiling Y-4 van het leveringsjaar 2026-2027. 
 

Het koninklijk besluit van 28 april 2021 bepaalt 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 10 september 2021 aan de Energieminister haar voostel (C) 2267 bezorgd 
voor de brutokost van een nieuwkomer en de correctiefactor X voor de Y-4 veiling met 
leveringsperiode 2026-202713 ; 

 
9 https://www.elia.be/nl/publieke-consultaties/20210520-public-consultation-on-the-scenarios-sensitivities-and-data-for-the-
crm-parameter 
10 https://www.creg.be/nl/publicaties/voorstel-c2274 
11 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Avis-scenario2627-FODv3signed.pdf 
 
12 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2021091401&table_name=wet 
13 https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Propositions/C2267NL.pdf 

https://www.elia.be/nl/publieke-consultaties/20210520-public-consultation-on-the-scenarios-sensitivities-and-data-for-the-crm-parameter
https://www.elia.be/nl/publieke-consultaties/20210520-public-consultation-on-the-scenarios-sensitivities-and-data-for-the-crm-parameter
file:///C:/Users/ann.degraeve/AppData/Local/Temp/SDLTempFileManager/jyaamcae.rag/%3f%3f%3f%3f%3f
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2021091401&table_name=wet
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Propositions/C2267NL.pdf
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• bepaalt het ministerieel besluit van 15 september 2021 de intermediaire waarden voor de 
veiling van 202214. 

3. Voorstel van de regulator (C) 2326 : samenvatting 
 

• In haar voorstel (C) 2326 oordeelt de CREG dat het verslag van de netbeheerder ontoereikend 
is om haar toe te laten een voorstel te doen (lid 98). De CREG stelt overigens vast dat het verslag 
van Elia een aantal materiële fouten bevat (lid 95).  

• De CREG betreurt verder dat in het verslag van de netbeheerder een verklaring ontbreekt 
betreffende de verschillen die er zijn tussen de resultaten van de kalibratieverslagen van Elia 
over de veiling Y-4 met leveringsjaar 2025-2026 versus die betreffende de veiling Y-4 met 
leveringsjaar 2026-2027 (lid 92). 

• De regulator vindt het in het bijzonder jammer dat de netbeheerder weigert nieuwe simulaties 
te verrichten op basis van historische klimaatgegevens (lid 96) aan de hand waarvan een 
vergelijking kan worden gemaakt tussen de resultaten en de wettelijke verplichting om de 
kostprijs van het CRM te minimaliseren. Inmiddels heeft Elia een nieuwe databank gebruikt zoals 
dat is toegestaan door de ACER-methodologieën (beslissing 24/2020).  

• De CREG deelt mee (lid 131) dat op basis van de resultaten van het verslag van de TNB er voor 
de leveringsperiode 2026-2027 een stijging met meer dan 1000 MW wordt voorzien in 
vergelijking met de leveringsperiode 2025-2026. In lid 123, 125 en 126 van zijn voorstel 
detailleert de regulator de componenten van die stijging en in lid 128 besluit hij dat het vereiste 
bijkomende volume tussen de eerste twee veilingen Y-4, steeds op basis van de informatie van 
het kalibratieverslag van de TNB, leidt tot een bijkomende nood van 1 tot 2 CCGT.  

• Tenslotte oordeelt de CREG dat het verslag van Elia slechts een samenvattend verslag is van de 
juridische basis en van de eindresultaten zonder voldoende transparantie die de regulator in 
staat stelt om op onafhankelijke wijze een gemotiveerd voorstel te formuleren (zie lid 91, 92, 97 
en 98).  

• Om zich te schikken naar artikel 8 §1 van het besluit van 28 april 2021 heeft de CREG in 
hoofdstuk 3.2 van haar voorstel (C) 2326 evenwel een vraagcurve voorgesteld op basis van de 
informatie van het verslag van Elia. Bovendien formuleert de regulator een aantal punctuele 
opmerkingen over de elementen die in dat verslag aan bod komen.  
 

3.1. Punctuele opmerkingen van de regulator 
 

3.1.1. Het gemiddelde elektriciteitsverbruik in gesimuleerde 
tekortsituaties 

 

De CREG betreurt het gebrek aan gedetailleerde informatie van Elia over de redenen van de toename in 
vergelijking met het vorige verslag van de TNB van het gemiddelde elektriciteitsverbruik bij 
gesimuleerde tekortsituaties (lid 100). Die toename geeft aanleiding tot een hoger volume in de 
vraagcurve.  

 

 
14 https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2021091506&table_name=wet 

 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2021091506&table_name=wet
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3.1.2. Het volume dat overeenkomt met de nood voor de regeling 
van het evenwicht 

 

De CREG betreurt dat er geen uitleg wordt gegeven waarom Elia een volume van 0 MW inschat voor de 
grensoverschrijdende bijdrage van de reserve FCR (lid 102). Die nulinschatting geeft aanleiding tot een 
hoger volume in de vraagcurve. 

3.1.3. De gemiddelde waarde voor verwachte niet geleverde energie 
in gesimuleerde tekortsituaties 

 

Bij gebrek aan gedetailleerde kwantitatieve gegevens kan de CREG (lid 104) de verschillen tussen de 
opeenvolgende kalibratieverslagen van Elia (leveringsjaar 2025-2026 vs 2026-2027) niet beoordelen.  

De CREG besluit echter dat de vastgestelde daling aanleiding geeft tot een hoger volume in de 
vraagcurve.  

 

3.1.4. Niet in aanmerking komende capaciteit 

 

De CREG betreurt de verandering van methodologie die Elia hanteert in zijn laatste kalibratieverslag.  

Voor de CREG lijkt het een veel robuustere methode (lid 106) om de volledige capaciteit van bepaalde 
technologieën die mogelijks operationele steun ontvangen volledig als niet in aanmerking komend te 
beschouwen (cf. kalibratieverslag van de veiling Y-4 met leveringsjaar 2025-2026). Dit zou volgens de 
regulator vermijden dat er eenheden die subsidies ontvangen tijdens de leveringsperiode 2026-2027 en 
waarvan Elia geen weet heeft, niet worden afgetrokken van de vraagcurve. In verband hiermee wijst de 
CREG erop dat het Waals Gewest geen antwoord heeft gegeven op de vragen die het vanwege de AD 
Energie ontvangen heeft in verband met de operationele steun die zou zijn ontvangen.  

Vervolgens geeft de CREG de aanbeveling om tenminste, zonder over kwantitatieve gegevens te 
beschikken, het volume aan niet in aanmerking komende capaciteit van het kalibratieverslag van de 
veiling Y-4 met leveringsjaar 2025-2026 (met name 205 MW) in beschouwing te nemen voor 
capaciteiten die de drempel van 1 MW niet halen (lid 107). De CREG oordeelt immers dat het niet correct 
is dat Elia enkel rekening houdt met de WKK-eenheden.  

De CREG herinnert er verder aan dat de daling van het niet in aanmerking komende volume voor 
offshore windenergie en zonne-energie het gevolg is van de evolutie van de reductiefactoren15 van die 
technologieën.  

Tenslotte benadrukt de regulator dat het volume aan niet in aanmerking komende capaciteit (lid 110) 
minder belangrijk is in zijn voorstel (lid 110); dat volume kan immers na prekwalificatie en na de veiling 
worden gecorrigeerd. 

3.1.5. De duurcurve van de vraag 

 

De CREG stelt vast dat er volgens het kalibratieverslag van Elia voor de veiling Y-4 met leveringsjaar 
2026-2027 1246 MW moet gereserveerd worden. Hoewel het volume kleiner is dan het volume voor 

 
15 derating factors 
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de veiling Y-1 met leveringsjaar 2025-2026 geeft de CREG aan dit aanleiding geeft tot een hoger volume 
van de veiling die plaatsvindt in 2022 (lid 112). 

3.1.6. Maximaal beschikbaar volume voor deelname van 
onrechtstreekse buitenlandse capaciteit 

 

De CREG stelt een significante daling vast van de capaciteiten waarmee Elia rekening houdt tussen de 
leveringsjaren 2025-2026 en 2026-2027; zij kan die daling niet verifiëren (lid 114). Volgens Elia zou die 
daling het  gevolg zijn van het gebruik van de nieuwe klimaatdatabank.  

 

De CREG geeft overigens de aanbeveling (lid 81) het volledige volume aan buitenlandse capaciteit naar 
de Y-1 veiling met leveringsperiode 2026-2027 over te dragen. 

3.1.7. De jaarlijkse inframarginale inkomsten  

 

Wegens een waarschijnlijke materiële fout in het verslag van Elia is de CREG niet in staat om te bepalen 
op welk(e) scenario(‘s) deze inkomsten zijn berekend (lid 115). 

3.1.8. Inkomsten uit de markt van de balanceringsdiensten 

 

De CREG stelt vast dat er een verschil in methodologie is tussen hoe Elia is te werk gegaan voor de 
berekening van de inkomsten uit de markt en de bepaling van artikel 10 §7 van het koninklijk besluit van 
28 april 2021 (lid 117). Elia heeft de inkomsten voor FCR boven 25 €/MW/h en voor mFRR boven 
10€/Mw/h immers uitgesloten terwijl dat niet wettelijk voorzien is.  

Het feit dat met die inkomsten geen rekening wordt gehouden, heeft volgens de CREG een impact op 
de vraagcurve. De inkomsten worden aldus onderschat en geeft aanleiding tot een grotere net-CONE. 
De kost van het CRM wordt hierdoor beïnvloed (lid 118).  

3.1.9. De reductiefactoren  

 

Behoudens hier en daar een uitzondering stelt de CREG vast dat de voorgestelde reductiefactoren door 
Elia allemaal hoger zijn ingeschat voor het leveringsjaar 2026-2027. Dat betekent dat er voor dezelfde 
geïnstalleerde capaciteit een betere bijdrage van de technologieën is tot de bevoorradingszekerheid.  

Indien de Minister die nieuwe factoren in aanmerking zou nemen, geeft de CREG de aanbeveling deze 
eveneens toe te passen op de capaciteiten die kozen voor een opt out-IN tijdens de veiling 2021 en de 
capaciteiten die een meerjarencontract hebben afgesloten. Indien enkel rekening wordt gehouden met 
de impact van de capaciteiten die in 2021 een meerjarencontract hebben afgesloten dan berekent de 
CREG de impact op 64,72 MW ofwel 65 MW (leden 79 en 125). 
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3.2. Voorstel van vraagcurve door de regulator  

3.2.1. Herinnering aan de methodologie voor bepaling van 
de curve  

 

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).  

Deze volumes worden in vijf stappen bepaald volgens artikel 11 van het koninklijk besluit van 28 april 
2021 : 

1. het gemiddelde elektriciteitsverbruik in gesimuleerde tekortsituaties wordt als referentie 
genomen Art. 11 §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°); 

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

4. de niet in aanmerking komende capaciteit (capaciteit die exploitatiesteun geniet of die onder de 
drempel om in aanmerking te komen van 1MW ligt) wordt uit het beoogde volume verwijderd 
(art. 11§2,4°). Idem voor de capaciteit gecontracteerd tijdens de vorige veilingen; 

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°). Er dient 
te worden opgemerkt dat de CREG in haar voorstel (C) 2326 (lid 81) voorstelt om het totale 
buitenlandse capaciteitsvolume naar de Y-1 -veiling over te brengen in plaats van een pro rata 
vermindering toe te passen.  
 

De prijzen worden bepaald op basis van artikel 10 van het koninklijk besluit van 28 april 2021 : 

 
§2. De nettokost van een nieuwkomer (in €/MW/jaar) is gelijk  aan de "missing-money” van de 
technologie met het laagste  “missing-money" van de technologieën die opgenomen zijn in de beperkte 
lijst van technologieën.  
§3. De "missing-money" van de technologieën die opgenomen zijn in de beperkte lijst van 
technologieën in paragraaf 4 wordt bepaald door de brutokost van een nieuwkomer te verminderen 
met de jaarlijkse inframarginale inkomsten voor de referentie voor elke technologie zoals bedoeld in 
paragraaf 6 en met de netto-opbrengsten uit de levering van balanceringsdiensten zoals bedoeld in 
paragraaf 7. 
 

In zijn kalibratieverslag van de veiling Y-4 met leveringsjaar 2026-2027 rapporteert Elia de volgende 
resultaten die nuttig zijn voor de berekening van de net-CONE : 
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3.2.2. Voorstel van vraagcurve door de regulator voor de 
veiling Y-4 met leveringsjaar 2026-2027 

 

Vereiste volumes  

De CREG stelt de volgende volumes voor in lid 82 van haar voorstel (C) 2326. 
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Prijsparameters  

Artikel 10 van het koninklijk besluit van 28 april 2021 bepaalt dat de vraagcurve wordt bepaald aan de 
hand van twee prijsparameters : de nettokost van een nieuwkomer en de maximumprijs. 

In lid 85 van zijn voorstel (C) 2326 en op basis van de informatie van het kalibratieverslag van de veiling 
Y-4 met leveringsjaar 2026-2027 van de TNB stelt de regulator voor om de batterijtechnologie als 
referentietechnologie te beschouwen. 

 

Hoewel niet bepaald door het koninklijk besluit van 28 april 2021 meent de CREG dat de kosten per 
kWd weergegeven moeten worden (lid 86) en zij stelt volgende kostentabel voor.  

 

Voor de CREG (lid 87) bedraagt de nettokost van een nieuwkomer bijgevolg 32 €/kWd (punt B van de 
vraagcurve). 

Zo wordt de maximumprijs bepaald (lid 88) rekening houdend met een factor X van 1,5 tot 48 €/kWd 
(punt A).  

 

  



 

12 

 

4. Analyse van de AD Energie 
 

 Het doel van dit hoofdstuk is de opmerkingen te analyseren die de regulator geformuleerd heeft in zijn 
voorstel (C)2326 alsook die van de stakeholders ter zake.  

 

4.1. Analyse van de opmerkingen van de regulator in zijn voorstel (C)2326 

4.1.1. Analyse van de volumeparameters 

 

Gemiddelde elektriciteitsverbruik in gesimuleerde tekortsituaties 

 
Ten eerste heeft de CREG inderdaad niet de gelegenheid gehad zich uit te spreken over de parameter 
van het totale elektriciteitsverbruik bij de opmaak van haar voorstel (C) 2274 in augustus 2021 (zie 
hierna lid 33 van het voorstel ) : 

 
 33. […] Voor een belangrijke parameter, namelijk de projectie van de elektriciteitsvraag, verwijst Elia 
in het consultatierapport op pagina 37 naar de laatste macro-economische projecties van het 
Federaal Planbureau. 
 Daarbij stelt Elia het volgende : 
“…The later just published new macro-economic projections on the 24th June.  
 These new projections will be analysed before the end of the September in order to assess the impact 
of taking into account the latest information known (among others, the increased understanding of 
the impact of covid-19 and Belgium's re-launch plan).” 
De CREG begrijpt hieruit dat de elektriciteitsvraag die Elia in het referentiescenario voorziet nog kan 
afwijken van de waarden waarover geconsulteerd werd.  Het is in een dergelijke context quasi 
onmogelijk om gemotiveerd te reageren, gezien de elektriciteitsvraag nog zou kunnen wijzigen eind 
september, dus nadat de minister het  referentiescenario bepaald heeft.  […] 

 
In haar advies van 3 september 2021  1617 deelt de AD Energie mee dat zij de bezorgdheid van de CREG 
deelt in verband met het ontbreken van informatie betreffende het verbruik 18:  

 
Tot slot sluit de AD Energie zich aan bij de CREG met betrekking tot haar opmerking nr. 33. Het zou 
met name wenselijk geweest zijn als in de aanbeveling van Elia van juli de precieze gegevens over de 
vraag (het verbruik) waren opgenomen.  
Aangezien Elia zich op 2 september 2021 nog steeds in de fase van de modellering van de vraag 
bevindt met gebruikmaking van het Climact-model, kan de AD Energie enkel verwijzen naar de door 
Elia ontvangen bevestiging van het effectieve gebruik van de meest recente economische gegevens 
die door het Federaal Planbureau zijn verstrekt en onderschrijft ze het gebruik van het Climact-
model zoals het is uitgevoerd voor de oefening voor de Y-4-veilingmet leveringsperiode 2025-
2026.” 

 

Na ontvangst van de informatie op 7 september 2021 over de projectieresultaten van de vraag vanwege 
Elia heeft de Minister het totale elektriciteitsverbruik bepaald op 91,5 TWh in hoofdstuk 3 van de bijlage 
bij het ministerieel besluit van 14 september 2021 tot vaststelling van het referentiescenario voor de 

 
16 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Avis-scenario2627-FODv3signed.pdf 

17 Voorlaatste en laatste lid van hoofdstuk van het advies van 3 september 2021 van de AD Energie 

18 Het verbruik kon door Elia aan de Minister worden meegedeeld vooraleer zij de opdracht gaf en maakt er dus deel van uit. 
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veiling in 202219 Bij de neerlegging van zijn resultaat van 91,5 Twh bij de Minister heeft Elia meegedeeld 
20 dat de toename van het totale vraagniveau (tussen de projectie-oefeningen in juni 2020 vs juni 2021) 
het gevolg is van de verbetering van de economische indicatoren die hoofdzakelijk betrekking hebben 
op het industrieel verbruik.  
 
 

 
 

Ten tweede heeft Elia in verband met het gebruik van een nieuwe klimaatdatabank en de daarbij horende 
kritiek inzake het gebrek aan transparantie, op 6 mei 2021 in TF CRM 21 duidelijk aangegeven dat de 
netbeheerder, naar het voorbeeld van de studie “Adequacy and Flexibility” van juni 2021, gebruik zal 
maken van de databank van Météo-France die 200 representatieve synthetische klimaatjaren gebruikt 
voor het “klimaat 2025”  dewelke tevens waarschijnlijk zijn. Dergelijke aanpak is tevens de doeloplossing 
die ENTSO-E gekozen heeft voor zijn toekomstige adequacy-studies.  

Het gebruik van die databank is bovendien aangehaald in de beslissing van 27/08/2021 Van de 
Commissie Staatssteun  « SA.54915 - 2020/C (ex 2019/N) Belgium – Capacity remuneration 
mechanism » om de noodzaak van de toepassing van het mechanisme te bevestigen22.  

 

Het verslag van de vergadering van de TF CRM van 6 mei 2021 vermeldt geen verzet vanwege de 
stakeholders of de overheid tegen het gebruik van die databank van Météo-France23  

 

Het verslag van de vergadering van de WG Adequacy van 14 december 202124 waarin het 
kalibratieverslag van de netbeheerder wordt voorgesteld vermeldt overigens het volgende : 

 
“[..] FEBELIEC asks ELIA to explain the impact of the change of climate database on the scarcity 
periods. ELIA explains that the previous database needed to be updated to comply with the newly 
introduced European regulation on adequacy assessments – led to longer scarcity periods. To 
illustrate such change, while the previous database led to fewer scarcity periods but with longer 
duration for the targeted years (25-26), the updated database leads to more scarcity periods but 
with shorter amount of hours each for the targeted years (26-27). As illustrated in the example 

 
19 https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/09/14/2021033124/justell 
20 Mail van Elia van 7/9/21 

21 20210506_TF CRM 26_slides_EN (2).pdf (zie slide 27/46) 

22 Lid 42 van de beslissing van 27/8/21 vermeldt in punt a) dat de « Adequacy and Flexibility study », de studie die nuttig is om 

aan te tonen dat het CRM nodig is, gestoeld is op de volgende methodologie :  « Elia chose to implement the first option outlined in 
the ERAA methodology, i.e. relying on a best forecast of future climate projections. ” 
23 20210506_TFCRM26_FINAL.pdf  
24 20211214 meeting (elia.be) 

https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/09/14/2021033124/justel
file:///C:/Users/Amelie.Gillet/Downloads/20210506_TF%20CRM%2026_slides_EN%20(2).pdf
file:///C:/Users/Amelie.Gillet/Downloads/20210506_TFCRM26_FINAL.pdf
https://www.elia.be/en/users-group/adequacy-working-group/20211214-meeting
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introduced in the slides presented, assuming the same hours of loss of load, the new database leads 
to 5 days with scarcity hours spread separately in the ten years. As illustrated, this leads to a higher 
consumption during scarcity hours as those are concentrated during peak hours and lower ENS. […] 

 

 
Bron: Slide van Elia (34/80) van de WG Adequacy van 14 december 2021 

 
In zijn kalibratieverslag over de veiling Y-4 met leveringsperiode 2026-2027 licht Elia zijn methodologie 
toe voor de berekening van het gemiddelde elektriciteitsverbruik in gesimuleerde tekortsituaties.  De 
berekeningen zijn aldus gebaseerd op de verbruiksprofielen waarmee rekening is gehouden in de 
“Monte-Carlo” simulatie die gerealiseerd is volgens het referentiescenario.  
 
Voor elk gesimuleerd uur met tekort wordt rekening gehouden met het gemiddeld verbruik. Dat verbruik 
komt overeen met de verbruikswaarde vóór activering van elk (gecentraliseerde of gedecentraliseerde) 
productiemiddel, opslag, actieve deelname van de vraagzijde of invoer. Het houdt geen rekening met de 
capaciteit van het systeem om dat volume al dan niet te kunnen leveren.  
De waarden die gekoppeld zijn aan de punten A, B en C zijn verschillend aangezien het 
referentiescenario in beide gevallen gekalibreerd is met een verschillende betrouwbaarheidsnorm (LOLE 
3h voor B en C vs LOLE 4,5h voor A).   

Door de toepassing van deze methodologie wordt een gemiddeld elektriciteitsverbruik in gesimuleerde 
tekortsituaties van 14089 MW bekomen voor het in een veiling vereiste volume (punten B en C) en van 
13939 MW voor het maximumvolume tegen een maximumprijs.  

 

Zoals de CREG aangeeft in lid 119 van haar voorstel (C) 2326 is er wel degelijk een volumetoename met 
498 MW tussen de twee veilingen Y-4 voor de punten B en C en met 607 MW voor punt A.  
Zoals supra toegelicht zijn deze stijgingen het gevolg van het gebruik van de nieuwe klimaatdatabank en 
van het toegenomen totaal elektriciteitsverbruik waarvan sprake in het ministerieel besluit van 14 
september 2021.  
Aangezien de stijging van de totale elektriciteitsvraag werd toegelicht en het gebruik van de nieuwe 
klimaatdatabank zonder noemenswaardig verzet was aangekondigd en bij de Commissie reeds gebruikt 
is om aan te tonen dat de toepassing van het CRM nodig is, ziet de AD Energie geen reden om de 
volumes die gekoppeld zijn aan het gemiddelde elektriciteitsverbruik in gesimuleerde tekortsituaties 
(met name 13939 MW voor punt A en 14089 MW voor punt B en dit overeenkomstig lid 82 van het 
voorstel (C) 2326 en tabel 1 van het kalibratieverslag van de TNB) opnieuw in vraag te stellen.  
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Het regelvolume 

 
De reservevolumes FCR en FRR die Elia in zijn kalibratieverslag heeft weergegeven stemmen wel 
degelijk overeen met de waarden die vermeld zijn in het ministerieel besluit van 14 september 2021 tot 
vaststelling van het referentiescenario voor de veiling in 202225 
 
Aangezien de CREG geen ander volume voorstelt voor de nood aan regelvermogen dat geleverd wordt 
door de grensoverschrijdende capaciteit wenst de AD Energie, ondanks haar opmerking ter zake, geen 
ander volume in acht te nemen dan dat wat vermeld is in lid 82 van het voortel (C) 2326, met name 
1179 MW (waarde uit tabel 1 van het kalibratieverslag).  
 

De gemiddelde niet geleverde energie in gesimuleerde tekortsituaties 

 

De CREG heeft een daling vastgesteld met 616 MW voor punt A en 232 MW voor de punten B & C (lid 
119 van voorstel (C) 2326 ) tussen de veilingen Y-4 met leveringsperiode 2025-2026 vs 2026-2027.   

Zoals toegelicht in slide 34/80 supra van de WG Adequacy van 14 december 2021 was die daling van 
gemiddelde niet geleverde energie methodologisch te voorzien. Tijdens die WG26 vond de volgende 
uitwisseling plaats in verband met de impact op de veiling Y-4 met leveringsperiode 2025-2026 : 

FEBELIEC asks whether the decrease in the average ENS at scarcity implies that the Y-4 Auction for 
Delivery Period 2025-2026 over-procured. ELIA explains that the decrease in average ENS does not 
have such an implication, and that it is impossible to predict what would have been the outcome of 
last year’s simulation had they used the new climate database. 
[…] Finally, ELIA reminds that the final contracted value for a certain delivery year is the sum of the 
contracted volumes for the Y-4 and Y-1 Auctions. Therefore, any modification in a Y-4 Auction 
resulting either from a change of methodology or parameters would be corrected in the Y-1 Auction, 
thus avoiding any risk regarding under- or over-procurement.  

 

Aangezien het gebruik van de nieuwe klimaatdatabank zonder noemenswaardig verzet van de 
stakeholders was aangekondigd en een correctie van het doelvolume via een veiling T-1 immers steeds 
mogelijk is, ziet de AD Energie geen reden om het volume dat gekoppeld is aan de gemiddelde niet 
geleverde energie in gesimuleerde tekortsituaties (met name 906 MW voor punt A en 577 MW voor 
punt B zoals voorgesteld in lid 82 van het voorstel (C) 2326 en tabel 1 van het kalibratieverslag van de 
TNB) opnieuw in vraag te stellen.  

 

Het voor de veiling Y-1 te reserveren volume is ten minste gelijk aan de capaciteit die gemiddeld nodig 
is om te voldoen aan de totale piekcapaciteit gedurende minder dan 200 draaiuren per jaar 

Paragraaf 5 van artikel 11 van het besluit van 28 april 2021 bepaalt het volgende :  

“ De capaciteit die nodig is om de totale piekcapaciteit gedurende gemiddeld minder dan 200 
draaiuren per jaar te dekken, wordt voor elk blok van 100 MW bepaald door het gemiddelde aantal 
draaiuren dat nodig is om te voldoen aan het criterium van de bevoorradingszekerheid op basis van 
de duurcurve van de vraag ("load duration curve"). Dit zijn de uren dat een bepaalde capaciteit nodig 
is om het maximale elektriciteitsverbruik te dekken. » 

Aldus moet de volgende formule worden toegepast : 

Ofwel C(h), de duurcurve van de vraag, waar h het hste hoogste elektriciteitsverbruik vertegenwoordigt. 
Het voor de veiling te reserveren volume dat plaatsvindt een jaar voor de periode waarin de capaciteit 
wordt geleverd (V) kan dan bepaald worden op basis van onderstaande relatie. Deze relatie houdt 

 
25 Zie hoofdstuk 4 
26 20211214 meeting (elia.be) 

https://www.elia.be/en/users-group/adequacy-working-group/20211214-meeting
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rekening met de toepasselijke betrouwbaarheidsnorm zoals bepaald in artikel 7undecies § 7 lid 2 van de 
Elektriciteitswet.  

 

𝑉 = 𝑉(1 + 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑢𝑚𝐿𝑂𝐿𝐸) − 𝐶(201 + 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑢𝑚𝐿𝑂𝐿𝐸) = 𝐶(4) − 𝐶(204) 

 

De volgende gegevens van bijlage 2 van het kalibratieverslag van de TNB moeten dus worden 
weergegeven en leiden tot V = 1249 MW : 

C (4) =  14460 MW 

C(204) =  13211 MW 

Er bestaat een verschil van 3 MW met het volume dat door de CREG voorgesteld is in lid 82 van haar 
voorstel (C) 2326. Volgens de AD Energie moet veeleer de waarde van 1249 MW worden weergegeven 
in plaats van 1246 MW.  

 

Niet in aanmerking komende capaciteit 

In lid 119 van haar voorstel stelt de CREG tussen de veilingen Y-4 met leveringsperiode 2025-2026 vs 
2027 respectievelijk een daling vast met 537 MW van de niet in aanmerking komende capaciteit die 
reeds andere subsidies krijgt en met 205 MW van de niet in aanmerking komende capaciteit die de 
drempel van 1 MW niet bereikt. 

De evolutie tussen beide veilingen wordt volgens Elia verklaard door een wijziging 27 van de derating 
factors van de technologieën die afhankelijk zijn van het klimaat en door de hypothesen die Elia voortaan 
hanteert voor de eenheden die reeds subsidies krijgen28.  

In WG Adequacy van 14 december 202129 vond de volgende uitwisseling plaats waar Elia zijn 
methodologische verandering verdedigt : 

FEBEG recalls that there was a significant decrease between the non-eligible capacity written down 
in the Calibration Report and the values decided by the Minister thanks to the update of information. 
In the view of these past changes, FEBEG asks how the values proposed in this report should be seen. 
COGEN VI explains that last year, the Minister decided to consider all the installations who could still 
be receiving operational support as part of the non-eligible capacity, because there was a logic that 
these installations could renew their subsidies by changing their core engine or some core elements of 
their cogeneration. Later on, ELIA made a dummy bid to correct this initial estimate based on the 
capacity volume corresponding to the units which had decided to prequalify and participate to the 
auction. ELIA adds that last year, the Calibration Report proposed a non-eligible volume 
corresponding to 3 GW, whereas after the Auction the considered non-eligible volume corresponded 
to 2 GW. In this regard, the Calibration Report for the Delivery Period 26-27 proposes a non-eligible 
volume of 2,2 GW by updating the related assumptions which is a closer value to what was seen 
during the last Auction. ELIA also adds in the end it is the CREG who makes a proposal on non-eligible 

capacity and Elia only provides input data to the best of its knowledge. 

In lid 106 van haar voorstel (C) 2326 is de CREG van oordeel dat de methodologie die gevolgd werd 
voor de kalibratie van de vraagcurve van de veiling Y-4 van 2025-2026 en die vorig jaar werd toegepast, 
een veel robuustere methodebenadering  was. Daarbij werd de volledige capaciteit van bepaalde 

 
27 Wijziging veroorzaakt door het gebruik van een nieuwe klimaatdatabase 

28 100% van de HEB-capaciteit in zonne- en windenergie wordt beschouwd als niet in aanmerking komend (met 
name nadat rekening is gehouden met de DF : 828 MW).  100% van de thermische niet-CIPU capaciteiten wordt 
beschouwd als niet in aanmerking komend (met name nadat rekening is gehouden met de DF van 65 %: 1254 MW). 
Voor de CIPU-eenheden van Vlaanderen en Brussel waarvoor bevestigd is dat er subsidies gekregen zijn, wordt na 
toepassing van een DF van 93% de niet in aanmerking komende capaciteit van 202MW weergegeven. 

 
29 20211214 meeting (elia.be) 

https://www.elia.be/en/users-group/adequacy-working-group/20211214-meeting
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technologieën die mogelijks operationele steun ontvangen, volledig als niet in aanmerking komend 
beschouwd.  

De AD Energie geeft toe dat de raming van het volume van de niet in aanmerking komende capaciteiten 
met dagprogramma vermoedelijk onderschat is  ; in het kalibratieverslag van Elia voor de veiling Y-4 van 
2026-2027 werd immers geen rekening gehouden met de Waalse capaciteiten30.  

Voor de niet in aanmerking komende capaciteit wegens kleiner dan 1MW, vermeldt de CREG bovendien 
in lid 56 van haar voorstel dat Elia in deze categorie enkel niet individueel gemodelleerde 
warmtekrachtkoppelingseenheden in aanmerking neemt die principieel allemaal reeds beschouwd 
worden als ontvangers van subsidies (waardoor het specifieke niet in aanmerking komende volume 0 
MW bedraagt). De CREG weerlegt deze hypothese en gaat ervan uit dat ook andere technologieën dan 
warmtekrachtkoppelingseenheden kunnen beschouwd worden als niet in aanmerking komend wegens 
beneden de drempel van 1 MW. Derhalve geeft de CREG de aanbeveling, zonder over kwantitatieve 
gegevens te beschikken, tenminste het volume niet in aanmerking komende capaciteit van het 
kalibratieverslag van de veiling Y-4 met leveringsperiode 2025-2026 (met name 205 MW) voor 
capaciteit die de drempel van 1 MW niet haalt  in aanmerking te nemen (lid 107).  

Dat volume van 205 MW is echter niet opgenomen in de totale niet in aanmerking komende capaciteit  
van lid 82 van voorstel (C) 2326 31 want zoals de CREG vermeldt in lid 110 : het niet in aanmerking 
komend capaciteitsvolume is minder belangrijk in de opmaak van de vraagcurve aangezien dat volume 
na prekwalificatie en na de veiling Y-4 kan worden bijgestuurd.  

Zonder betrouwbare gegevens geeft de AD Energie er de voorkeur aan dat volume van 205 MW in het 
huidige stadium niet in aanmerking te nemen.  

Om tegemoet te komen aan het gebrek aan informatie die door de gewestelijke overheden aan de AD 
Energie bezorgd is in verband met de eenheden die zich moeten prekwalificeren, suggereert de AD 
Energie echter dat Elia samen met de DSO’s de databank32 die zij delen verder samen zouden 
ontwikkelen en dat Elia vervolgens de informatie daarvan zou gebruiken om de niet in aanmerking 
komende volumes te bepalen in aanvulling van informatie die de AD Energie heeft aangeleverd33.  

Tenslotte heeft de Vlaamse Minister van Energie, Mw. Zuhal Demir, op 7 februari 2022 aan de federale 
Minister van Energie meegedeeld dat vanaf 1 januari 2023 in het kader van de maatregelen van het 
klimaatneutraliteitpakket waartoe de Vlaamse regering besloten heeft, de steun aan nieuwe en 
substantieel gewijzigde fossiele warmtekrachtkoppelingseenheden ten einde loopt.  Zoals bepaald in de 
exploitatieregels zal Elia met deze informatie rekening moeten houden bij de bijsturing van het volume 
na prekwalificatie of na de veiling Y-4.  

Aangezien het mogelijk is het niet in aanmerking komende volume bij te sturen na prekwalificatie of 
na veiling Y-4 geeft de AD Energie de aanbeveling om op dit ogenblik geen rekening te houden met 
een ander volume dan dat wat door de CREG is voorgesteld in lid 82 van het voorstel (C) 2326, met 
name 2284 MW, zoals ook Elia suggereert in tabel 1 van zijn kalibratieverslag van de veiling Y-4 met 
leveringsperiode 2026-2027.  

De AD Energie suggereert de Minister echter om aan Elia te vragen de met de DSO’s gedeelde databank 
verder te ontwikkelen en deze zoveel mogelijk te gebruiken om tegemoet te komen aan het gebrek aan 

 
30 Het Waals Gewest heeft niet gereageerd op het verzoek van de AD Energie om het potentieel aan eenheden dat 
in Wallonië subsidies ontvangt nader te bepalen.  
31 2284 MW 
32 Via informatie die ontvangen is in het kader van oefeningen ter bepaling van de behoefte aan strategische 
capaciteit, heeft de FOD Economie vernomen dat er een databank bestaat die maandelijks wordt bijgewerkt en 
waarin alle capaciteitseenheden groter dan 0,4 MW zijn opgenomen (samenwerkingsakkoord tussen Elia en de 
distributienetbeheerders). Zie voetnoot 4 van het advies van de AD Energie inzake de bepaling van de behoefte aan 
strategische reserve voor de winterperiode 2021-2022 (december 2020). 

33
 Zoals bepaald in artikel 3, §2 van het koninklijk besluit van 21 mei 2021 tot vaststelling van de ontvankelijkheidscriteria, de 

Federale overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie treedt op als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking 
tot voornoemde gegevens met als doeleinde om 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 exploitatiesteun het recht hebben 
tot deelname aan de prekwalificatieprocedure 
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informatie die door de gewestelijke overheden is aangeleverd in verband met de eenheden die zich 
moeten prekwalificeren. Verificatie door Elia zal eveneens nodig zijn wat betreft het statuut van de 
Vlaamse fossiele warmtekrachtkoppelingseenheden naar aanleiding van de beslissing die de Vlaamse 
regering genomen heeft op het vlak van klimaatneutraliteit.  

 

Maximaal beschikbaar volume voor deelname van onrechtstreekse buitenlandse capaciteit 

In lid 113 van zijn voorstel (C) 2326 stelt de regulator een daling met 507 MW vast tussen de maximale 
beschikbare volumes waarmee rekening wordt gehouden voor de deelname van onrechtstreekse 
buitenlandse capaciteit tijdens de veiling Y-4 met leveringsperiode 2025-2026 en die met 
leveringsperiode 2026-2027.   

Elia verklaart deze lagere beschikbaarheid door het gebruik van de nieuwe klimaatdatabank. 

Bij gebrek aan andere gegevens houdt de CREG geen rekening met andere volumes dan die welke zijn 
weergegeven in tabel 1 van het kalibratieverslag en stelt in lid 82 van haar voorstel (C) 2326 dus 1428 
MW voor. Dat volume moet volgens lid 81 van het voorstel worden overgedragen naar de veiling Y-1 
met leveringsperiode 2026-2027. 

Zoals vorig jaar in haar advies betreffende het ontwerp van voorstel (C) 2192 ondersteunt de AD 
Energie van de FOD Economie de aanpak van de CREG die erin bestaat het volume van de volledige 
indirecte buitenlandse capaciteit over te dragen naar de Y-1-veiling.  

Aangezien de CREG in lid 82 van haar voorstel (C) 2326 geen ander volume voorstelt dan dat wat 
vermeld is in tabel 1 van het kalibratieverslag van de TNB voor de veiling Y-4 met leveringsperiode 
2026-2027 en aangezien er bij de stakeholders geen verzet is geweest tegen de klimaatdatabank van 
Météo-France toen werd aangekondigd dat die zou gebruikt worden, adviseert de AD Energie de 
Minister rekening te houden met 1428 MW  als maximaal beschikbaar volume voor de onrechtstreekse 
buitenlandse deelname.  

 

Reductiefactoren en reeds gecontracteerde capaciteit 

De reductiefactoren zijn grotendeels geëvolueerd door het gebruik van de nieuwe klimaatdatabank. Die 
evolutie is duidelijk gekenmerkt door een grotere beschikbaarheid van DSM-technologieën en opslag.  

In lid 78 van haar voorstel (C) 2326 vermeldt de CREG dat de hogere reductiefactoren toegepast zouden 
moeten worden op de reeds gecontracteerde capaciteiten en afgetrokken zouden moeten worden van 
de vraagcurve  Y-4 met leveringsperiode 2026-2027 overeenkomstig artikel 11 §2, 4° van het koninklijk 
besluit van 28 april 2021. Volgens de regulator staat het niet toepassen van die correctie gelijk met meer 
capaciteit contracteren dan nodig is om de betrouwbaarheidsnorm te halen; dat zou strijdig zijn met 
artikel 22 van de elektriciteitsverordening en strijdig met het minimaliseren van de kost van het CRM.  

Hoewel er wel begrip kan worden opgebracht voor het principe dat de CREG toelicht in lid 78 moet de 
AD Energie weliswaar vaststellen dat dit juridisch gezien niet kan worden toegepast. Artikel 11, §4 van 
het koninklijk  besluit van 28 april 2021 vermeld immers het volgende :  

“§ 4. De bij vorige veilingen gecontracteerde capaciteit wordt bepaald door de gecontracteerde 
capaciteit van elke eenheid in de capaciteitsmarkt voor de periode van capaciteitslevering, zoals 
vermeld in het capaciteitscontract. » 

Indien de wetgever verschillende capaciteiten had willen gebruiken voor de betaling van de subsidies 
van de in het kader van de vorige veiling geselecteerde capaciteiten enerzijds en de bepaling van het 
voor de volgende veiling vereiste volume, dan had dat uitdrukkelijk moeten bepaald worden in artikel 
11, §4 van het koninklijk besluit over het volume ; dit is jammer genoeg niet gebeurd. Een wettekst of 
reglementaire tekst mag niet geïnterpreteerd worden op een manier die strijdig is met de letter van de 
tekst.  

In verband met de verwijzing naar de elektriciteitsverordening (EU)2019/943, een norm die hiërarchisch 
boven het koninklijk besluit van 28 april 2021 staat, dient er eveneens op gewezen te worden dat de 
laatstgenoemde niet uitdrukkelijk bepaalt welke reductiefactor er gebruikt moet worden om het vereiste 
volume te bepalen. 
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Reflectie over het principe van lid 78 van het voorstel (C) 2326 kan desgevallend plaatsvinden in het 
Opvolgingscomité CRM en dit, indien de reflectie dan positief blijkt te zijn en niet tot een dubbeltelling 
leidt, met het oog op een amendering van het koninklijk besluit van 28 april 2021 en voor een toepassing 
op de leveringsperioden na 2026-2027. 

De AD Energie adviseert de Minister geen rekening te houden met de aftrek van 65 MW van het reeds 
gecontracteerde capaciteitsvolume zoals voorgesteld in lid 79 van het voorstel (C) 2326 maar geeft 
veeleer de aanbeveling het volume van 1649 MW (1648,72 MW) in aanmerking te nemen in plaats van 
1713 MW34 . 

Dat volume van 1649 MW dient overigens te worden aangepast in functie van de resultaten van de 
bijkomende toewijzingsprocedure van de veiling Y-4 met leveringsperiode 2025-2026 indien deze in 
2022 effectief plaatsvindt. 

 

4.1.2. Analyse van de prijsparameters  

 

In de eerste plaats plaatst DG Energie vraagtekens bij de hoogte van de prijsparameters die de CREG dit 
jaar voorstelt in de paragrafen 87 en 88 van haar voorstel (C) 2326 (namelijk 32 €/kWd voor punt B en 
48 €/kWd voor punt A) en vervolgens bij de impact die deze lage prijzen zullen hebben op de 
bevoorradingszekerheid. 

De prijzen van voorstel (C) 2326 zijn aanzienlijk lager dan die welke in de Y-4-veiling voor de 
leveringsperiode 2025-2026 worden beoogd.  Ter herinnering: het ontwerpvoorstel (C) 2192 van de 
CREG resulteerde in een Net-CONE van € 42,9 per kW, d.w.z. een maximumprijs van € 64/kW/jaar. 

Het is belangrijk erop te wijzen dat een ontoereikende vergoeding ertoe kan leiden dat een lager volume 
wordt geselecteerd dan het noodzakelijk geraamde volume35, hetgeen een rechtstreekse, negatieve 
invloed heeft op het nastreven van de bevoorradingszekerheid en derhalve indruist tegen de doelstelling 
van de implementatie van een CRM in België.  

Aangezien de maximumprijs ten minste 75 euro/kW/jaar bedraagt in andere Europese landen die een 
CRM hebben ingevoerd36, om de bevoorradingszekerheid in de leveringsperiode 2025-2026 te 
garanderen, werden in artikel 7 van het ministerieel besluit van 30 april 2021, vastgesteld na overleg in 
de Ministerraad en houdende instructie aan de netbeheerder om de veiling te organiseren vier jaar vóór 
de capaciteitsleveringsperiode die op 1 november 202537 begint, de volgende prijzen vastgesteld:   

“§ 3. De volumes bedoeld in paragraaf 1 komen overeen met een maximumprijs van 75 euro/kW/jaar38 voor 
punt A en 50 euro/kW/jaar voor punten B en C.” 

 

Het verslag van Elia van oktober 202139 over de resultaten van de Y-4 veiling voor de leveringsperiode 
2025-2026 vermeldde in dit verband dat de gewogen gemiddelde biedprijs van de geselecteerde 
biedingen in oktober 2021 31.671,57 EUR/MWd/jaar bedroeg en dat de hoogste biedprijs onder de 
geselecteerde biedingen 49.993,18 EUR/MWd/jaar bedroeg.  Derhalve kan worden geconcludeerd dat 
de netto CONE-prijzen en de maximumprijs goed gekalibreerd waren voor de Y-4-veiling van de 

 
34 1713 MW is immers vermeld in lid 82 van het voorstel van de regulator. 
35 eventuele overdracht naar Y-1 mogelijk, maar onzeker 
36 Overwegende het MB van 30/04/2021 houdende instructie betreffende de organisatie van de Y-4-veiling van oktober 2021 
(https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2021043002&table_name=wet) 

37 https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2021043002&table_name=wet 
38 Deze limiet van 75 euro/kW/jaar komt uit punt B1c van de parlementaire resolutie van 16 juli 2020: 1220/007: 
“c. ervoor zorgt dat de prijslimiet voor meerjarige contracten het resultaat is van een geschikte methodologie en aanzet tot 
het aanbieden van de meest kostenefficiënte technologieën. Deze prijslimiet mag maximaal 75 euro per kW bedragen 
(indexatie volgens de inflatie) tenzij na raadpleging van de Kamer van Volksvertegenwoordigers kan worden aangetoond 
dat een hogere prijslimiet onvermijdbaar is in kader van bevoorradingszekerheid.” 
39 https://www.elia.be/nl/grid-data/adequacy/crm-auction-results 
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leveringsperiode 2025-2026, teneinde met name de extra capaciteit aan te trekken die nodig is voor de 
bevoorradingszekerheid.   

 

Ten tweede dient te worden opgemerkt dat het ontwerpvoorstel (C)2326 van de CREG geen details 
geeft over de manier waarop de Net-CONE wordt berekend. Om haar advies over de door de regulator 
voorgestelde prijsparameters zo goed mogelijk te kunnen formuleren, heeft de AD Energie van de FOD 
Economie kennis genomen van het advies (A) 2327 van de CREG van 1 februari 2022 over het voorstel 
van veilingparameters opgenomen in het verslag van de transmissienetbeheerder voor de Y-4 veiling 
van de leveringsperiode 2026-2027 en heeft ze contact opgenomen met de regulator om bijkomende 
informatie te verkrijgen over haar berekeningen40.   

Daarom vond op 15 februari 2022 een uitwisseling met de regulator plaats in aanwezigheid van het 
kabinet van de minister en werd op 17 februari 2022 een Excel-bestand met de details van de 
berekeningen van de prijsparameters ontvangen.   

De CREG stelt in punt 60 van haar advies (A) 2327 dat Elia zich baseert op het ontwerp van koninklijk 
besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2021. De CREG wil er echter op wijzen dat 
Elia de geldende regels zo niet naleeft en beveelt Elia aan de oefening over te doen, rekening houdend 
met de bestaande methodologie inzake volume.   

De AD Energie wenst er in dit verband aan te herinneren dat de laatste wijzigingen van het besluit zijn 
besproken/gecoördineerd binnen het opvolgingscomité CRM alvorens zij aan het eind van de zomer van 
202141 ter raadpleging zijn voorgelegd en op 1 februari 2022 in het Belgisch Staatsblad42 zijn 
gepubliceerd.  Uit de timing van de voortgezette besprekingen bleek duidelijk dat de wijzigingen in de 
berekeningen uitgevoerd door de netbeheerder in het kader van de indiening van haar kalibratieverslag 
voor de Y-4 veiling voor de leveringsperiode 2026-2027 in aanmerking zouden worden genomen. 

Er moet op gewezen worden dat de CREG haar advies (A) 2327 niettemin heeft opgesteld in de 
filosofie van de aangevatte besprekingen, met uitzondering van de inachtneming van de 
risicopremie43 bepaald in artikel 4, §1, 3° van het Koninklijk Besluit van 28 april 2021, gewijzigd op 27 
januari 2022, waarvan u hier het uittreksel vindt: 

 

 Art. 4. § 1. De commissie stelt in samenwerking met de netbeheerder een voorstel op van de 
volgende intermediaire waarden : 

[...] 3° de gewogen gemiddelde kost van kapitaal, hierna "WACC", die overeenkomt met de som van 
het minimumrendement en een risicopremie, waarmee rekening moet worden gehouden bij de 
berekening van de brutokost van een nieuwkomer, overeenkomstig 1°, en de nettokost van een 
nieuwkomer, overeenkomstig artikel 10, § 6.  Deze risicopremie kan worden gedifferentieerd 
naargelang de referentietechnologie en in functie van de economische levensduur van de 
investering. 

   Voor de veiling van 2022 worden de volgende waarden gebruikt: 

   a) minimumrendement: 5,53% voor alle technologieën; 

   b) risicopremie: zoals bepaald in bijlage 2 bij dit besluit voor de technologieën die opgenomen zijn 
in de lijst van referentietechnologieën bedoeld in artikel 10, § 4.]  

 

De details van de risicopremie als bedoeld in bijlage 2 van bovengenoemd Koninklijk Besluit worden 
hieronder voor de duidelijkheid nog eens op een rijtje gezet. 

 
40 Vraag naar meer details over de berekeningen gesteld door de AD Energie aan de CREG per mail op 11 februari 
2022. 
41 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Publieksraadpleging-092021-tekstwijziging.pdf 
42 Koninklijk besluit gewijzigd op 27/01/2022 en in werking getreden op 1 februari 2022 
43 De CREG bevestigt in haar mail van 17/02/2022 het niet in aanmerking nemen van de WACC + de risicopremie.  

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Publieksraadpleging-092021-tekstwijziging.pdf
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Teneinde een advies te kunnen geven over het voorstel van de regulator voor een net-CONE en een 
maximumprijs, worden de stappen in de berekeningen hieronder toegelicht, samen met de relevante 
opmerkingen.   

 

De lijst van referentietechnologieën 

 

Het koninklijk besluit van 28 april 2021 verduidelijkt in artikel 10, §4, 1e lid, wat er moet begrepen 
worden onder de lijst van referentietechnologieën.  

§ 4. [De methode voor het bepalen van de brutokost van verschillende technologieën, bedoeld in 
artikel 4, is gebaseerd op de in overeenstemming met artikel 27 van Verordening (EU) 2019/943 
goedgekeurde methodologie van artikel 23, lid 6 van Verordening (EU) 2019/943 en volgt de twee 
hieronder beschreven stappen:]  
  Eerst wordt op basis van de volgende criteria een beperkte lijst van in aanmerking komende 
technologieën opgesteld : 
  1° de referentie voor elke technologie moet een nieuwkomer zijn, die nog niet toegetreden is tot de 
elektriciteitsmarkt en waarvoor nog geen bestaande infrastructuur beschikbaar is; 
 
  2° de lijst is gebaseerd op de in de Belgische regelzone bestaande technologieën en op de 
technologieën die redelijkerwijs voor het betrokken jaar beschikbaar zouden kunnen zijn; 
 
  3° voor technologieën met een aantal draaiuren van dezelfde grootteorde, worden de technologieën 
met significant hogere kostenparameters uitgesloten van de beperkte lijst; 
 
  4° de technologieën moeten voldoen aan de CO2-emissiegrenswaarden, bedoeld in artikel 22, lid 4, 
van Verordening (EU) 2019/943 en andere wettelijke grenswaarden. 

 

De regulator geeft aan dat zij in haar voorstel (C) 2326 de lijst van referentietechnologieën heeft 
onderzocht die in artikel 4 van het ministerieel besluit van 15 september 2021 wordt aangehaald en die 
in bijlage aan ditzelfde besluit is gehecht (zie de tabel hieronder).   
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Tabel in bijlage aan het MB van 15/09/2021. 

 

De tabel supra en de bijlage bij het ministerieel besluit van 15 september 2021 komen uit alinea 76 van 
het voorstel (C) 226744 van de regulator van 10 september 2021 die verduidelijkt dat: 

[...] stelt de CREG voor om de brutokosten van een nieuwkomer te gebruiken bepaald volgens de 
berekeningsmethode die werd toegepast door de Algemene Directie Energie in het kader van de 
bepaling van de betrouwbaarheidsnorm (nota van 7 mei 2021) [...] 

 

De AD Energie vestigt eerst en vooral de aandacht op de voetnoot nr.1 vermeld in haar nota van 7 mei 
202145, waarin duidelijk wordt gesteld dat de uitoefening van de bepaling van de kost van een nieuwe 
toegang in het kader van de berekening van de betrouwbaarheidsnorm niet mag worden verward met 
de uitoefening van de bepaling van de Net CONE voorzien in het capaciteitsvergoedingsmechanisme 
verduidelijkt in het koninklijk besluit van 28 april 2021. 

Vervolgens wordt de motivering van CREG om in deze lijst van referentietechnologieën rekening te 
houden met de vraagrespons uiteengezet in paragraaf 66 van het voorstel (C) 2267 van de regulator en 
meer bepaald: 

Bij de vaststelling van de intermediaire waarden voor de Y-4 veiling in 2021 (Ministerieel Besluit 
van 30 april 2021), werd Market response uit de lijst verwijderd, met als voornaamste reden het 
gebrek aan potentieel om het bevoorradingszekerheidscriterium te kunnen respecteren. Hoewel de 
veiling van 2021 nog moet beginnen, zijn er in grote lijnen twee mogelijke resultaten.  Ofwel is de 
CRM-veiling in 2021 een succes, waarbij er voldoende capaciteit gecontracteerd kan worden, 
waaronder een gedeelte nieuwe capaciteit met wellicht een contractduur van 15 jaar, en dan zal de 
behoefte aan nieuwe capaciteit sterk dalen voor de leveringsperiode 2026-2027 ten opzichte van de 
behoefte aan nieuwe capaciteit in de eerste leveringsperiode. Ofwel is de CRM-veiling in 2021 niet 
succesvol en kan er onvoldoende nieuwe capaciteit gecontracteerd worden, waardoor de 
bevoorradingszekerheid niet gegarandeerd is en er volgens de regeringsverklaring overwogen zal 
worden om de optie van het behoud van een aantal nucleaire centrales toe te passen. In dit geval 
daalt de nood aan nieuwe capaciteit voor de leveringsperiode 2026-2027 in principe ook.  

De CREG meent bijgevolg dat bij de vaststelling van de intermediaire waarden voor de veiling in 
2022, de noodzaak aan nieuwe (duurdere) capaciteit sterk zal verminderen ten opzichte van de 
veiling in 2021, waardoor niet langer gesteld kan worden dat vraagrespons dient geschrapt te 
worden omwille van het niet kunnen garanderen van de bevoorradingszekerheid. De CREG ziet geen 
reden om één van de technologieën van de lijst te schrappen. 

Het ministerieel besluit van 15 september 2021 om het vraagbeheer in de lijst van technologieën op te 
nemen heeft deze redenering grotendeels bevestigd; de uitleg die de regulator geeft is uiteraard 

 
44 C2267NL.pdf (creg.be) 
45 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/CRM-Nota-bepaling-kost-nieuwe-toegang-CONE.pdf 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Propositions/C2267NL.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/CRM-Nota-bepaling-kost-nieuwe-toegang-CONE.pdf
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verdedigbaar voordat de eerste CRM-veiling in oktober 2021 plaatsvindt. In september 2021 kon er 
immers niet worden vooruitgelopen op het resultaat van de Y-4 veiling van de leveringsperiode 2025-
2026 en met name op het opt-out IN volume dat heeft geleid tot een correctie van de vraagcurve in 
overeenstemming met de werkingsregels en door de facto het reeds in dit stadium gecontracteerde 
volume tot een minimum te beperken, voor meerdere jaren.  

De AD Energie stelt op grond van de volumeparameters die de CREG in alinea 82 van haar voorstel (C) 
232646 voorstelt vast dat er geen grote vermindering van het volume heeft plaatsgevonden in 
vergelijking met de Y-4 veiling van het jaar 2025-2026 en dat dezelfde redenering als degene die op de 
Y-4 veiling van de leveringsperiode 2025-2026 werd toegepast nog moet worden toegepast voor het 
verwijderen van het vraagbeheer uit de lijst van referentietechnologieën.    

Zoals FEBEG en Elia in hun niet-vertrouwelijk antwoord op de raadpleging georganiseerd door de 
regulator over zijn ontwerpvoorstel (C) 228647 aangeven, moet de overheid (in dit geval de Minister) in 
fine over de lijst van te gebruiken technologieën kunnen beslissen om de brutokost van een nieuwkomer 
voor de vraagcurve van het capaciteitsvergoedingsmechanisme te kunnen bepalen.  

De AD Energie, van haar kant, deelt de bekommernis die de stakeholders tijdens de raadpleging hebben 
geuit, namelijk om de beslissingsmacht bij de Minister te houden. De discussie met betrekking tot de 
keuze voor de in aanmerking komende technologie of technologieën voor het bepalen van de CONE 
moet immers mogelijk blijven gezien de argumenten die in het verleden al zijn bewezen.  

In het raadplegingsdocument van de techno-economische analyse uitgevoerd voor de AD Energie48 
door haulogy.net en die erin bestaat de biedingen en het resultaat van de veiling (Y-4 van oktober 2021) 
te onderzoeken met het oog op het verbeteren van het design, is een uitgesproken aanbeveling (R04) 
overigens om de technologie van het vraagbeheer niet in aanmerking te nemen voor het bepalen van de 
maximumprijs.  

 
• De gross-CONE  

 

De gross-CONE wordt ter herinnering bepaald in lid 23 artikel 1 van het KB van 28 april 2021 als de 
som van de geannualiseerde investeringskosten en de vaste jaarlijkse exploitatie- en onderhoudskosten 
van een technologie, uitgedrukt in €/MW/jaar: 

 

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠𝐶𝑂𝑁𝐸 =  𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑔𝑒𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑒𝑟𝑑 + 𝐹𝑂𝑀 

De geannualiseerde investeringskosten worden berekend door rekening te houden met de WACC: 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑔𝑒𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑒𝑟𝑑 =
CAPEX ∗ WACC

[1 − (
1

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝐷)]
 

D is de levensduur van de onderzochte technologie. 

 

Voor het opstellen van haar voorstel (C) 2326 houdt de CREG rekening met de non derated waarden 
van de gross-CONE van het MB van 15 september 2021 en meer bepaald de waarde van 23,3 €/kW/jaar 
verbonden met batterijen.  

Ter herinnering: op deze datum van 15 september 2021 was het in aanmerking nemen van de 
risicopremie in de kwantificering van de gross-CONE nog niet van toepassing volgens het geldende 
koninklijk besluit van 28 april 2021.  De waarden die door de CREG in aanmerking werden genomen 

 
46 Ter herinnering, 7541 MW voor punt A en 8020 MW voor de punten B en C 
47 https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Consult/PRD2286NL.pdf 
48 De raadpleging verschijnt binnenkort op de website van de FOD Economie: 
https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/bevoorradingszekerheid/capaciteitsremuneratiemechanis/achtergro
nd-van-het  
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voor de gewogen gemiddelde kost van kapitaal bestaan bijgevolg enkel uit het minimumrendement van 
5,53%.   

De AD Energie benadrukt dat het in aanmerking nemen van een WACC die bestaat uit het 
minimumrendement en de risicopremie voortaan moet worden toegepast op de kwantificering van de 
brutokost van een nieuwkomer in overeenstemming met artikel 4, §1, 3de lid van het KB van 28 april 
2021 gewijzigd op 27 januari 2022. Hoewel volgens artikel 4, §3, van het koninklijk besluit van 28 april 
2021 de intermediaire waarden (de brutokost van een nieuwkomer en de WACC inbegrepen) ten laatste 
op 15 september van elk jaar door de minister vastgelegd worden, moet er bijgevolg aan herinnerd 
worden dat voor 2022 de gewijzigde WACC voortaan moet worden toegepast sinds 1 februari 2022.  

 
• Net-CONE en maximumprijs: 

Overeenkomstig artikel 10, §2, van het KB van 28 april 2021: 

 § 2. De nettokost van een nieuwkomer (in €/MW/jaar) is gelijk aan de "missing-money” van de technologie 
met het laagste  “missing-money" van de technologieën die opgenomen zijn in de beperkte lijst van 
technologieën in paragraaf 4. De bijbehorende technologie is de referentietechnologie. 

De technologie met het laagste missing-money is de batterij en zij zal dus door de CREG in haar voorstel 
(C) 2326 als de referentietechnologie beschouwd worden. 

De AD Energie heeft door zich te baseren op de informatie die beschikbaar is49 in het kalibratieverslag 
van de netbeheerder, geprobeerd om in de tabellen hieronder ter informatie/illustratie de Net-CONE 
van de technologieën van de beperkte lijst van technologieën (exclusief vraagbeheer50) te bepalen. De 
AD Energie bevestigt dat batterijen als referentietechnologie moet beschouwd worden. 

De AD Energie erkent evenwel dat ze niet bevoegd is om de waarden van de prijsparameters voor te 
stellen en beveelt de minister derhalve aan om, indien zij geen gebruik wenst te maken van de vrijheid 
om af te wijken van het voorstel (C) 2326 die haar wordt verleend bij § 17 van artikel 7undecies51 van 
de wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, om de regulator te verzoeken zo snel 
mogelijk een nieuw voorstel over deze prijsparameters te formuleren dat het geldende wetgevend 
kader respecteert en dus specifiek de risicopremie, bedoeld in het KB van 27 januari 2022, integreert 
in de kwantificering van de Net-CONE en de Gross-CONE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
49 Bij gebrek aan andere door de CREG aanbevolen waarden dan die in het kalibratieverslag in het kader van de in 
aanmerking te nemen inkomsten uit ondersteunende diensten, en ondanks de verklaring in paragraaf 65 van het 
advies (A) 2327 van de regulator over de begrenzing van de inkomsten uit ondersteunende diensten, heeft de AD 
Energie in haar berekeningen ook rekening gehouden met de tabel over inkomsten uit ondersteunende diensten in 
hoofdstuk 2.8 van het kalibratieverslag van Elia 
50 Verantwoording terug te vinden in het punt hierboven met betrekking tot de lijst van referentietechnologieën 
51 “§ 17. Als de Koning of minister beslist om van de voorstellen bedoeld in dit artikel af te wijken, dan vermeldt hij 
uitdrukkelijk de redenen daarvan in zijn beslissing, vastgesteld na overleg in Ministerraad.” 
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 Resultaten van de interne berekeningen van de AD Energie van de non-derated Net-CONE (€/kW) (details van de 
berekeningen/resultaten in bijlage 2 van dit advies) 

Technologie 

Net-CONE 
non 
derated 
(€/kW) 

CCGT 70 

OCGT 59 

IC Gas 
Engine52 

60 

CHP 139 

Battery 17 

PV 65 

Wind 
onshore 

80 

Wind 
offshore 

205 

 

𝑛𝑒𝑡𝐶𝑂𝑁𝐸 = 𝑓(𝑀𝑀𝑎, 𝐷, 𝑊𝐴𝐶𝐶) 

MMa is de missing money op het geheel van de levensduur van de referentietechnologie. 

𝑀𝑀𝑎 = 𝑓(𝑀𝑀, 𝑊𝐴𝐶𝐶) 

𝑀𝑖𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔𝑀𝑜𝑛𝑒𝑦 = 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑒𝑛 + 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑢𝑖𝑡 𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑡𝑒𝑢𝑛𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑠𝑡𝑒𝑛 
− 𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠𝐶𝑂𝑁𝐸 

 
Interne berekeningen van de AD Energie van de Net-CONE en van de maximumprijs rekening houdend met de batterij als 
referentietechnologie  

Parameters veiling CREG voorstel (C) 
2326 

Inachtneming van de 
risicopremie in de 
kwantificering van de 
gross-CONE en van 
de Net-CONE 

WACC (%) 5.53 13.03 

Gross-CONE 
(€/kW/jaar) 

23.3 28.5 

Net-CONE* (€/kW) 10 17 

Net-Cone derated 
(€/kWd) punt B 

32 54 

Prijslimiet (€/kWd) 
Punt A 

48 81 

 

Indien bij de kwantificering van de Net- en Gross-CONE rekening wordt gehouden met de risicopremie, 
komt de AD Energie uit op een Net-CONE derated van 54 €/kWd en een maximumprijs van 81 €/kWd.  

 
52 Capex van 400 €/kW in aanmerking genomen in overeenstemming met afbeelding 3-7 van de Adequacy and 

Flexibility Study 
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Deze prijsparameters zijn, ter herinnering, hoger dan die van het voorstel (C) 2326 van de regulator (Net-
CONE derated van 32 €/kWd en maximumprijs van 48 €/kWd).     

 

Met betrekking tot punt B.1 c) van parlementaire resolutie 1220/007 geldt dat indien de maximumprijs 
mathematisch hoger ligt dan de drempel van 75 euro per kW, de maximumprijs op deze drempel moet 
worden vastgesteld, tenzij na overleg met de Kamer van Volksvertegenwoordigers kan worden 
aangetoond dat een hogere prijslimiet onvermijdelijk is in het kader van de bevoorradingszekerheid.   

 

4.2. Bijkomende informatie van de stakeholders waarmee men 
rekening moet houden 
 

4.2.1. Interpellatie van de Minister van Energie door FEBEG 

 

Op 3 februari 2022 heeft FEBEG aan de Minister van Energie een schrijven gericht53 waarin zij haar 
opmerkingen/bezorgdheden meedeelde betreffende de volumes en de veilingparameters voor de 
leveringsperiode 2026-2027 alsook haar bekommernis omtrent de noodzaak om de risico’s te beperken. 

 Hierbij een uittreksel van dat schrijven (tekst in de oorspronkelijke taal) : 
 “Om te beginnen maken wij ons zorgen over de bevoorradingszekerheid in het leveringsjaar 2026-2027, om 
twee redenen:  

- De voorstellen van Elia voor de volumes van de T-4 veiling voor het leveringsjaar 2026-2027 zijn 
gebaseerd op enerzijds inschattingen die dateren van midden 2021 en anderzijds op zeer 
optimistische scenario’s ivm buitenlandse capaciteit. Ondertussen is de situatie reeds verder (negatief) 
geëvolueerd: de beschikbaarheid van de Franse kerncentrales is op een structurele manier slechter 
dan voorspeld en de bevoorradingszekerheid van de buurlanden neemt verder af door de versnelde 
sluiting van kolencentrales. Het is duidelijk dat deze elementen de maximale toegangscapaciteit die 
beschikbaar is voor de deelneming van buitenlandse capaciteit, zullen verminderen.  

 
- Bovendien wordt in het Belgische CRM een groot volume – aanzienlijk meer dan in andere CRM’s – 

voorbehouden voor de T-1 veiling met de bedoeling bepaalde technologieën te bevoordelen en om de 
bijdrage vanuit de buurlanden mogelijk te maken. Het grote volume dat gereserveerd wordt voor de 
T-1 veiling baart FEBEG grote zorgen: (1) op basis van de T-4 veiling van 2021 stellen we vast dat 
een significant deel van de technologieën (vraagbeheer, batterijen, …) - voor wie de reservering van 
capaciteit voor de T-1 veiling was voorzien - al aan de T-4 veiling heeft deelgenomen en dus niet meer 
beschikbaar is voor de T-1 veiling, en (2) door de afnemende bevoorradingszekerheid in de buurlanden 
is ook de bijdrage uit het buitenland in de T-1 veiling niet meer verzekerd.  
 

Daarom is FEBEG van oordeel dat een voorzichtige aanpak moet worden gevolgd en dat meer volumes voor 
de T-4 veiling van dit jaar moeten worden voorzien om te vermijden dat bevoorradingszekerheidsproblemen 
ontstaan in leveringsjaar 2026-2027. Deze vraag stelt zich bovendien niet alleen voor 2026-2027 maar ook 
reeds voor de leveringsperiode 2025-2026: zou het inderdaad niet beter zijn om in meer lokale capaciteit te 
voorzien?” 
  

 
53 De DG Energie heeft daarvan een kopie gekregen via e-mail van 07/02/2022 vanwege FEBEG.  
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4.2.2. Analyse van de effectieve beschikbaarheid van buitenlandse 
capaciteit tijdens de leveringsperiode 2026-2027 

 

Overeenkomstig §6 van artikel 3 van het koninklijk besluit van 28 april 2021 heeft de Minister van 
Energie een beslissing genomen bij besluit van 14 september 2021 over het referentiescenario dat in 
aanmerking moet worden genomen voor de veiling Y-4  met leveringsperiode 2026-202754.  

Om te beslissen over de gegevens en hypothesen waarmee rekening moet worden gehouden heeft de 
Minister meer bepaald zich gebaseerd op het advies van de AD Energie van de FOD Economie van 3 
september 2021 over het voorstel (C) 2274 van de regulator die het volgende meedeelde in verband 
met de gevoeligheden betreffende de buitenlandse capaciteiten :  

 
- “De AD Energie van de FOD Economie is van mening dat het voorstel van de CREG om de 

sensitiviteiten “XB-RAM”, “XB-Delayed”, “UK-not2EU/BE”, “EU-LessCoal” zoals beschreven in de 
aanbeveling van Elia niet op te nemen in het referentiescenario moet gevolgd worden. Dit advies 
wordt gemotiveerd door het feit dat het referentiescenario moet gebaseerd zijn op gegevens die 
momenteel gekend zijn en dat het niet op onzekere risico’s moet anticiperen zoals politieke 
veranderingen in buurlanden of het niet naleven van de Europese MinRam-regels. Als deze risico’s een 
concrete vorm aannemen, zal de Y-1-veiling er rekening mee kunnen houden.” 

 
- De AD Energie van de FOD Economie is, in tegenstelling tot de CREG, van mening dat een sensitiviteit 

met betrekking tot de Franse nucleaire sector in het referentiescenario moet opgenomen worden. 
 
 […] Frankrijk waarschuwt tegen de hypotheses van de MAF 2020-studie en hekelt een 
onderschatting van de onbeschikbaarheid van de Franse kerncentrales. In de country comments van 
de MAF 2020-studie valt er inderdaad te lezen dat: “In the MAF, the simulated availability of nuclear 
power plants do not model the uncertainty on the extension of duration of outages, but take it into 
account only in a deterministic manner instead of probabilistically. This can lead to underestimate the 
occurrence of some simulated situations with very low availability of the nuclear generating fleet.  
 
In de loop van de laatste 5 jaar verminderde de beschikbaarheid van het Franse kernenergiepark 
aanzienlijk tijdens de winterperiodes.  
 
[…] Uit de vaststellingen die supra worden uiteengezet blijkt duidelijk dat in tegenstelling tot de andere 
sensitiviteiten voor de andere landen en/of de in de aanbeveling van Elia voorgestelde 
invoercapaciteiten, de sensitiviteit voor de Franse nucleaire sector niet verbonden is aan de dekking 
van een onzeker risico, maar daarentegen toelaat om een onderschatting van de Franse kerncentrales 
veroorzaakt door de basishypotheses van het model en bevestigd door de bevoegde Franse 
autoriteiten te corrigeren.  
 
[…] Ten gevolge van gesprekken met haar Franse collega’s stelt de AD Energie van de FOD Economie 
vast dat RTE kortom geen modellering gemaakt heeft voor het jaar 2026-2027 en dus jammer genoeg 
geen precieze beschikbaarheden kan communiceren. Gezien de gedachtewisselingen met het Franse 
Ministerie, gezien de opmerkingen van Frankrijk over de in de MAF 2020 in aanmerking te nemen 
mogelijkheden, gezien de methodologische verschillen in modellering, kan men alleen maar besluiten 
dat het vaststellen van een precieze waarde van de bijkomende onbeschikbaarheid van de Franse 
nucleaire eenheden die in aanmerking moet worden genomen een moeilijke oefening in risicobeheer 
is met belangrijke gevolgen voor de kosten van het CRM en de bevoorradingszekerheid. De beslissing 
daarover zou dus idealiter aan de politiek moeten worden overgelaten. 
 

 
54http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2021091401&table_name=wet 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2021091401&table_name=wet
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 Aangezien er echter van de AD Energie absoluut een richtsnoer wordt verwacht, beveelt zij aan om 
een onbeschikbaarheid van 2 bijkomende nucleaire eenheden van het Franse kernenergiepark in 
aanmerking te nemen, aangezien er nog een aanpassing op de Y-1-veiling kan plaatsvinden. » 

 

De toestand van het Franse nucleaire park is eind 2021 echter verslechterd.  In een publicatie van eind 
december 2021 bevestigt RTE dat de beschikbaarheid van het nucleaire park erop achteruit is gegaan en nu 
geringer is dan die van vorig jaar. De beschikbaarheid is zelfs lager de de historische minimal.  Die 
onbeschikbaarheid is volgens RTE te wijten aan verscheidene factoren :  het programma “grand carénage” 
(grote stroomlijning) van het park dat belangrijke werken impliceert en daar bovenop de onbeschikbaarheid 
van de kernreactoren in het kader van de tienjaarlijkse controlebezoeken (RTE geeft trouwens aan dat die 
toestand in de loop van de volgende jaren blijft voortduren). De langere stillegging voor onderhoud of het 
optreden van onverwachte stilstand op de productie-installaties leiden tot nog meer onbeschikbaarheid.  

Op 4 februari 2022 deelde RTE mee dat 9 reactoren voortaan waren stilgelegd. Vervolgende kondigde EDF op 
8 februari 2022 de volgende stillegging van drie bijkomende kernreactoren aan voor “controle” naar aanleiding 
van corrosieproblemen op de veiligheidssystemen van andere eenheden. 

 

 Wegens de forse afhankelijkheid van België ten aanzien van Frankrijk op schaarstemomenten en 
wegens de aanzienlijke verslechtering van de beschikbaarheid van het Franse nucleaire park waarmee 
geen rekening is gehouden in het referentiescenario van de veiling Y-4 met leveringsperiode 2026-
2027 adviseert de AD Energie van de FOD Economie, in het kader van de handhaving van de 
bevoorradingszekerheid, om met grote omzichtigheid de commentaar van de CREG in acht te nemen 
in verband met de volumes die moeten worden uitgeklaard en die kunnen leiden tot een vermindering 
van het volume dat geveild moet worden.     
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5. Advies van de AD Energie van de FOD Economie 
 

In eerste instantie zet de AD Energie Elia en de overheden ertoe aan in de toekomst zoveel mogelijk 
informatie uit te wisselen ten einde ieders kennis en begrip te maximaliseren.  

 

In termen van volumeparameters :  

De AD Energie adviseert de Minister de volgende parameters in acht te nemen voor de opmaak van de 
vraagcurve Y-4 met leveringsperiode 2026-2027. Enkel de volumes voor capaciteit overgedragen naar 
de veiling Y-1 en voor reeds gecontracteerde capaciteit verschillen van het voorstel (C) 2326 van de 
regulator.  

 

 Punt A (MW) Punten B en C (MW) 

Gemiddelde 
elektriciteitsverbruik in 
gesimuleerde tekortsituaties 

13.939 14.089 

Het volume dat overeenkomt 
met de nood voor de regeling 
van het evenwicht 

+ 1.179 

 EENS -906 -577 

Volume aan niet in aanmerking 
komende capaciteit 

-2.284 

Capaciteit overgedragen naar 
de veiling Y-1 

-1249 

Reeds gecontracteerde 
capaciteit  

-164955 

Buitenlandse capaciteit -1428 

Resultaat 7.602 8.081 

 

De AD Energie geeft de Minister echter de aanbeveling om aan Elia te vragen de met de DSO’s 

gedeelde databank verder te ontwikkelen en deze zoveel mogelijk te gebruiken om tegemoet te komen 

aan het gebrek aan informatie die door de gewestelijke overheden is aangeleverd in verband met de 

eenheden die zich moeten prekwalificeren. 

 

In termen van prijsparameters : 

 

De AD Energie adviseert de Minister, ingeval zij geen gebruik zou willen maken van de vrijheid om af 

te wijken van het voorstel (C) 2326 die haar geboden wordt door §17 van artikel 7undecies56 van de 

wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, aan de regulator te vragen om van zodra 

mogelijk zijn voorstel te herzien in het licht van het koninklijk besluit van 27 januari 2022 tot wijziging 

 
55 Desgevallend aan te passen in functie van de resultaten van een eventuele bijkomende toewijzing van de veiling  
Y-4 met leveringsperiode 2025-2025 en 2022. 
56 “§ 17. Als de Koning of minister beslist om van de voorstellen bedoeld in dit artikel af te wijken, dan vermeldt hij 
uitdrukkelijk de redenen daarvan in zijn beslissing, vastgesteld na overleg in Ministerraad”. 
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van het koninklijk besluit van 28 april 2021 door bovendien de vraagrespons te schrappen van de lijs

 t met referentietechnologieën.   

De AD Energie geeft de Minister eveneens de aanbeveling om met grote omzichtigheid rekening te 

houden met prijsparameters die te laag zijn (maximumprijs en CONE-net) aangezien deze de 

bevoorradingszekerheid en de technologische neutraliteit in het gedrang kunnen brengen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De Directeur-Generaal a.i. 
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BIJLAGEN 
 

Bijlage 1 

 

 

Bron : Verslag van de netbeheerder met informatie voor het bepalen van het volume dat moet worden 
gecontracteerd en voorstellen voor specifieke parameters (voorbereiding veiling CRM Y-4 met 
leveringsperiode 2026-2027)  
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Bijlage 2  

Details van de berekeningen/interne resultaten van de AD Energie betreffende de prijsparameters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batteries

Facteur de réduction 31%

WACC 0,13              

Durée de vie (an) 10

Capex (€/kW) 100

FOM (€/kW/an) 10

Capex annualisés (€/kW/an) 18,5

Revenus services aux. (€/kW/an) 7

Gross Cone (€/kW/an) 28,5

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Rentes inframarginales  (€/kW) 4 5 6 6 7 8 9 9 9 9

Missing money par année  (€/kW) -17,45 -16,45 -15,45 -15,45 -14,45 -13,45 -12,45 -12,45 -12,45 -12,45

Missing money pdt la durée de vie (€/kW) 91,01-            

net-CONE  (€/kW) 17

net-CONE derated  (€/kWd) 54

prix maximum (€/kWd) 81

CCGT

Facteur de réduction 0,92

WACC 0,1053

Durée de vie (an) 20

Capex (€/kW) 600

FOM (€/kW/an) 25

Capex annualisés (€/kW/an) 73,04

Revenus services aux. (€/kW/an) 0,00

Gross Cone (€/kW/an) 98,04

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

Rentes inframarginales  (€/kW) 32 35 38 37 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Missing money par année  (€/kW) -66,04 -63,04 -60,04 -61,04 -63,04 -63,04 -63,04 -63,04 -63,04 -63,04 -63,04 -63,04 -63,04 -63,04 -63,04 -63,04 -63,04 -63,04 -63,04 -63,04

Missing money pdt la durée de vie (€/kW) -571,45

net-CONE  (€/kW) 70

net-CONE derated  (€/kWd) 76

prix maximum (€/kWd) 113

OCGT

Facteur de réduction 91%

WACC 12%

Durée de vie (an) 20,00            

Capex (€/kW) 400

FOM (€/kW/an) 20

Capex annualisés (€/kW/an) 52,0

Revenus services aux. (€/kW/an) 11,9

Gross Cone (€/kW/an) 72,0

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

Rentes inframarginales  (€/kW) 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Missing money par année  (€/kW) -55,08 -55,08 -54,08 -54,08 -53,08 -53,08 -52,08 -52,08 -52,08 -52,08 -52,08 -52,08 -52,08 -52,08 -52,08 -52,08 -52,08 -52,08 -52,08 -52,08

Missing money pdt la durée de vie (€/kW) 456,94-          

net-CONE  (€/kW) 59

net-CONE derated  (€/kWd) 65

prix maximum (€/kWd) 98

IC gas engine

Facteur de réduction 95%

WACC 12%

Durée de vie (an) 15

Capex (€/kW) 400

FOM (€/kW/an) 15

Capex annualisés (€/kW/an) 57,3

Revenus services aux. (€/kW/an) 11,9

Gross Cone (€/kW/an) 72,3

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

Rentes inframarginales  (€/kW) 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Missing money par année  (€/kW) -55,36 -55,36 -54,36 -54,36 -54,36 -53,36 -53,36 -53,36 -53,36 -53,36 -53,36 -53,36 -53,36 -53,36 -53,36 -53,36 -53,36 -53,36 -53,36 -53,36

Missing money pdt la durée de vie (€/kW) 421,70-          

net-CONE  (€/kW) 60

net-CONE derated  (€/kWd) 64

prix maximum (€/kWd) 95
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PV

Facteur de réduction 1%

WACC 9%

Durée de vie (an) 15

Capex (€/kW) 600

FOM (€/kW/an) 25

Capex annualisés (€/kW/an) 74,6

Revenus services aux. (€/kW/an) 0

Gross Cone (€/kW/an) 99,6

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Rentes inframarginales  (€/kW) 43 43 43 42 41 39 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Missing money par année  (€/kW) -56,57 -56,57 -56,57 -57,57 -58,57 -60,57 -61,57 -61,57 -61,57 -61,57 -61,57 -61,57 -61,57 -61,57 -61,57

Missing money pdt la durée de vie (€/kW) 520,48-          

net-CONE  (€/kW) 65

net-CONE derated  (€/kWd) 6.468

prix maximum (€/kWd) 9.703

Wind onshore

Facteur de réduction 9%

WACC 9%

Durée de vie (an) 15

Capex (€/kW) 1000

FOM (€/kW/an) 50

Capex annualisés (€/kW/an) 124,3

Revenus services aux. (€/kW/an) 0

Gross Cone (€/kW/an) 174,3

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Rentes inframarginales  (€/kW) 116,0 114,0 112,0 107,0 103,0 97,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0

Missing money par année  (€/kW) -58,28 -60,28 -62,28 -67,28 -71,28 -77,28 -83,28 -83,28 -83,28 -83,28 -83,28 -83,28 -83,28 -83,28 -83,28

Missing money pdt la durée de vie (€/kW) 642,11-          

net-CONE  (€/kW) 80

net-CONE derated  (€/kWd) 887

prix maximum (€/kWd) 1.330

Wind offshore

Facteur de réduction 13%

WACC 9%

Durée de vie (an) 15

Capex (€/kW) 2300

FOM (€/kW/an) 80

Capex annualisés (€/kW/an) 285,8

Revenus services aux. (€/kW/an) 0

Gross Cone (€/kW/an) 365,8

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Rentes inframarginales  (€/kW) 169 178 187 184 181 178 176 176 176 176 176 176 176 176 176

Missing money par année  (€/kW) -196,84 -187,84 -178,84 -181,84 -184,84 -187,84 -189,84 -189,84 -189,84 -189,84 -189,84 -189,84 -189,84 -189,84 -189,84

Missing money pdt la durée de vie (€/kW) 1.650,38-      

net-CONE  (€/kW) 205

net-CONE derated  (€/kWd) 1.578

prix maximum (€/kWd) 2.367

CHP

Facteur de réduction 93%

WACC 11%

Durée de vie (an) 20

Capex (€/kW) 800

FOM (€/kW/an) 60

Capex annualisés (€/kW/an) 97,4

Revenus services aux. (€/kW/an) 0

Gross Cone (€/kW/an) 157,4

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

Rentes inframarginales  (€/kW) 24,0 28,0 32,0 32,0 32,0 33,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0

Missing money par année  (€/kW) -133,39 -129,39 -125,39 -125,39 -125,39 -124,39 -123,39 -123,39 -123,39 -123,39 -123,39 -123,39 -123,39 -123,39 -123,39 -123,39 -123,39 -123,39 -123,39 -123,39

Missing money pdt la durée de vie (€/kW) 1.140,80-      

net-CONE  (€/kW) 139

net-CONE derated  (€/kWd) 149

prix maximum (€/kWd) 224


