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REACTIE OP DE CONSULTATIE OVER DE WAARDEN 
GEBRUIKT VOOR INDIVIDUELE DEROGATIE OP DE 

INTERMEDIAIRE PRIJSLIMIET 

Consultatie van DG Energie van 11/06 tem 25/06/2021 

In deze korte reactie beperkt de CREG zich tot haar voornaamste bedenkingen. 

1 Bepaling van de waarden 

1. De CREG stelt vast dat er geen berekening van de voorgestelde waarden van Wacc en bijkomend 
vereist rendement (zoals weergegeven in bijlage van het ontwerp van koninklijk besluit) is toegevoegd. 
De CREG meent dat de uitwerking van de bepaling van deze waarden, die het voorwerp vormen van 
de consultatie, een essentieel element is om marktpartijen toe te laten adequaat te reageren op deze 
consultatie. 
2. De bijgevoegde nota verwijst veelvuldig naar een studie van professor Boudt (waarvan de link 
niet werkt https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-si ote/public-
consultations/2020/20201030_200_report_professorboudt.pdf) en herhaalt algemene principes van 
deze studie. toe waarden. De concrete manier van bepaling van de waarden blijft onduidelijk. 

2 Coherentie met andere studies 

3. De voorgestelde methode om de risicopremie en bijbehorende WACC te bepalen ligt in lijn met 
wat Elia gebruikt in de komende the Adequacy+Flexibility study voor de periode 2022-2032 (National 
Resource Adequacy Assessment in het kader van Hoofdstuk 4 van Verordening 2019/943). Dezelfde 
methode zou dan ook moeten gebruikt worden voor de bepaling van de Cost of New Entry (CoNE) in 
het kader van de betrouwbaarheidsnorm. Dat is momenteel niet het geval en is bijgevolg niet conform 
de ACER methodologie terzake. 

3  

4 De CREG ondersteunt het principe om de hoogte van de risicopremie mee te laten bepalen door 
het gesimuleerde distributieprofiel van de inkomsten voor een bepaalde capaciteit. Hoe meer 
volatiliteit deze inkomsten vertonen, zeker inzake mogelijke verliezen, hoe hoger de risicopremie 
wordt. Echter, om deze verdeling van de inkomsten op te stellen moet het bestaan van forward 
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markten mee in rekening gebracht worden, en dit niet enkel voor de periode waarvoor er reeds 
producten verhandeld worden (tot drie jaar in de toekomst), maar ook voor de periode hierna. 
Forward markten zijn immers instrumenten waarmee het marktrisico gevoelig kan verminderd 
worden (ook in de toekomst), waardoor de risicopremie sterk kan dalen. Ook het invoeren van 
scarcity pricing zal het distributieprofiel van de inkomsten gunstig beïnvloeden en zodus de 
risicopremie verminderen De CREG heeft deze punten al eerder gemaakt, zowel in het 
Opvolgcomité als in publieke consultaties over dit onderwerp. 


