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INLEIDING 
Op 15 maart 2021 werd een wetsontwerp door de Kamer van Volksvertegenwoordigers aangenomen 
tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot 
wijziging van de wet van 22 april 2019 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt, teneinde een capaciteitsvergoedingsmechanisme in te stellen.  

De wijziging van de voornoemde wet voorziet in artikel 4 §7 de volgende bepaling: “De Algemene Directie 
Energie wordt aangewezen om de kosten voor een nieuwe toegang te bepalen, bedoeld in artikel 23, lid 6, van 
de Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de 
interne markt voor elektriciteit. De kost van een nieuwe toegang wordt goedgekeurd door de Koning bij besluit, 
vastgesteld na overleg in de Ministerraad. ” 

Met inachtneming van deze bepaling deelt de AD Energie van de FOD Economie in deze nota de 
bepaling van de kost van een nieuwe toegang (CONE) mee1.  

De nota is als volgt opgesteld: hoofdstuk 1 beschrijft de wettelijke basis die deze oefening omkadert; in 
hoofdstuk 2 wordt de definitie van de CONE voorgesteld; hoofdstuk 3 bestaat uit de toepassing van de 
ACER-methodologie voor de bepaling van de kost van een nieuwe toegang; hoofdstuk 4 bevat een 
analyse ten opzichte van de keuze van de CONE die moet worden gebruikt in het kader van de 
berekening van de betrouwbaarheidsnorm, en in hoofdstuk 5 worden de conclusies van de 
werkzaamheden voorgesteld. 

1. Wettelijke basis 

 Europees wettelijk kader 

1.1.1. Verordening 2019/943 betreffende de elektriciteit 

De Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de 
interne markt voor elektriciteit bepaalt in artikel 25 dat wanneer de lidstaten capaciteitsmechanismen 
toepassen, zij gebruik maken van een betrouwbaarheidsnorm: 

Artikel 25  

Betrouwbaarheidsnorm  

1. Wanneer de lidstaten capaciteitsmechanismen toepassen, maken zij gebruik van een 
betrouwbaarheidsnorm. Die geeft op transparante wijze aan wat het vereiste niveau van 
voorzieningszekerheid voor de lidstaat is. In geval van grensoverschrijdende biedzones worden deze 
betrouwbaarheidsnormen gezamenlijk door de relevante instanties vastgesteld2.  

2. De betrouwbaarheidsnorm wordt vastgesteld door de lidstaat of een door de lidstaat aangewezen bevoegde 
instantie op basis van een voorstel van de regulerende instantie. De betrouwbaarheidsnorm wordt vastgesteld 
op basis van de in artikel 23, lid 6, uiteengezette methodologie.  

3. De betrouwbaarheidsnorm wordt berekend met gebruikmaking van ten minste de waarde van de verloren 
belasting3 en de kosten voor nieuwe toegang4 gedurende een gegeven tijdsbestek en wordt uitgedrukt als 

 
1 Deze oefening voor de bepaling van de kost van een nieuwe toegang in het kader van de berekening van de 
betrouwbaarheidsnorm, mag niet verward worden met de oefening voor de bepaling van de “Net CONE” voorzien in het kader 
van het capaciteitsvergoedingsmechanisme door het Koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de paramaters waarmee 
het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en 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. 
2 Aangezien België de bidding zone niet deelt met de andere Lidstaten, is zij van deze verplichting vrijgesteld. 
3 Value of Lost Load (VoLL). 
4 Cost of New Entry (CONE). 
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"verwachte niet-geleverde energie” 5 en als "de waarschijnlijkheid dat niet aan de vraag kan worden voldaan"  

6.  

4. Wanneer toepassing wordt gemaakt van capaciteitsmechanismen, worden de parameters waarmee de 
hoeveelheid in het kader van het capaciteitsmechanisme aangekochte capaciteit wordt bepaald, goedgekeurd 
door de lidstaat of een andere door de lidstaat aangewezen bevoegde instantie op basis van een voorstel van 
de regulerende instantie. 

Daarnaast bepaalt artikel 23 §6 van deze Verordening dat ENTSO-E een ontwerpmethodologie aan 
ACER voorlegt: 

Artikel 23 

Europese beoordeling van de toereikendheid van de elektriciteitsvoorziening 

6. Uiterlijk op 5 januari 2020 dient het ENTSB voor elektriciteit7 bij ACER een ontwerpmethodologie in voor 
de berekening van:  

a) de waarde van de verloren belasting;  
b) de "kosten voor nieuwe toegang"  (“cost of new entry”) voor productie of vraagrespons, en 

c) de in artikel 25 bedoelde betrouwbaarheidsnorm.  

De methodologie is gebaseerd op transparante, objectieve en verifieerbare criteria. 

1.1.2. ACER-methodologieën 

Op 2 oktober 2020 heeft ACER zijn beslissing over de “methodology for calculating the value of lost load, 
the cost of new entry and the reliability standard” gepubliceerd volgens de procedure die door voornoemde 
Europese Verordening werd vastgelegd8.  

Artikels 9 tot 17 van bijlage I van de ACER-beslissing9 bepalen de methodologie die moet worden 
toegepast voor de berekening van de CONE. Hierna wordt een samenvatting van elk artikel gegeven: 

a. artikel 9 geeft een algemeen overzicht van de methodologie voor de berekening van de 
CONE en verduidelijkt dat de verantwoordelijke overheid ramingen van de CONEfixed en van 
de CONEvar voor de productie, de opslag of de DSR10 berekent en ter beschikking van het 
publiek stelt, voor haar geografische zone(s) over een bepaalde periode. De CONE moet ten 
minste om de 5 jaar berekend worden, of eerder indien significante veranderingen 
waargenomen worden; 

b. artikel 10 houdt in dat de kandidaat-technologieën die als referentietechnologieën kunnen 
worden beschouwd en dat de raming van het potentieel van bijkomende 
capaciteitsmiddelen van elk van deze technologieën moet bekeken en geselecteerd worden; 

c. artikel 11 voorziet dat de gedetailleerde technische kenmerken van de 
referentietechnologieën gedefinieerd worden; 

d. artikel 12 voorziet dat de bevoegde autoriteit derating factors voor elke 
referentietechnologie levert; 

e. artikel 13 houdt een raming van de CAPEX en de FOM11 voor elke referentietechnologie in; 
f. artikel 14 voorziet dat een WACC aan elke referentietechnologie wordt verbonden; 
g. artikel 15 houdt in dat de CONEfixed voor elke referentietechnologie berekend wordt 

volgens de formule𝐶𝑂𝑁𝐸𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑,𝑅𝑇 =  
𝐸𝐴𝐶𝑅𝑇

𝐾𝑑,𝑅𝑇
  waarbij EACRT de equivalente jaarlijkse kosten van 

de referentietechnologie zijn en Kd,RT de derating factor van de referentietechnologie is. 

 
5 Expected Energy Not Served (EENS), how much energy is unserved? 
6 Lost of Load Expectation (LoLE), how often does unserved energy happen? 
7 ENTSO-E 
8 ACER, 2020-a 
9 ACER, 2020-b 
10 Demand Side Response 
11 Fixed Operations and Maintenance (O&M) Cost; synoniem van de term “annual fixed cost” gebruikt in de ACER-methodologie. 
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h. artikel 16 voorziet dat de entiteit die de CONE berekent, de kostenelementen van de 
CONEvar voor elke referentietechnologie moet inschatten12; 

i. artikel 17 legt vereisten voor transparantie bij de berekening van de CONE op.  
 

 Belgisch wettelijk kader 
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”)13 in België instelt.  

Ten aanzien van deze wet moet België volgens artikel 25 §1 van de Verordening 2019/943 een 
betrouwbaarheidsnorm vaststellen. 

Op 15 maart 2021 werd een wetsontwerp door de Kamer van Volksvertegenwoordigers aangenomen 
tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot 
wijziging van de wet van 22 april 2019 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt, teneinde een capaciteitsvergoedingsmechanisme in te stellen14. 
Het wetsontwerp tot wijziging van de voornoemde wet stelt in artikel 4 §7 voor om de volgende bepaling 
in te voegen: “De Algemene Directie Energie wordt aangewezen om de kosten voor een nieuwe toegang te 
bepalen, bedoeld in artikel 23, lid 6, van de Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de 
Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit. De kost van een nieuwe toegang wordt 
goedgekeurd door de Koning bij besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad. ” 

2. Definitie  
De Europese Verordening 2019/943 geeft geen definitie van de CONE. Toch bepaalt artikel 2 van de 
ACER-methodologieën de CONE als volgt:  

Article 2 

‘Cost of new entry’ (CONE) means both fixed and variable cost of new entry.  

‘Fixed cost of renewal or prolongation’ (CORPfixed) means the total annual net revenue per unit of de-rated 
capacity (net of variable costs) that an existing capacity resource, which is renewed or whose lifetime is 
prolonged, would need to receive over its remaining economic lifetime in order to recover the incurred capital 
costs related to the renewal or prolongation and annual fixed costs. 

‘Variable cost’ (‘variable cost of new entry’ (CONEvar) for new entries or ‘variable cost of renewal or 
prolongation’ (CORPvar) for existing capacity resources that are renewed or whose lifetime is prolonged), 
means: 

i.in the case of a generation or storage resource, the average variable cost of generation over the  economic 
lifetime of that resource. The variable cost of generation includes fuel costs, CO2 emission costs and other 
variable operating expenditures (other variable OPEX) over the expected duration of operation of the resource 
expressed in monetary units per generated MWh; or  

ii.in the case of a DSR resource, the average of the minimum market prices for activation of that particular 
capacity resource over the economic lifetime of that resource. 

Concreet laat de CONE toe om de betrouwbaarheidsnorm (LOLE) te bepalen die berekend wordt door 
ten minste de waarde van de verloren belasting (VoLL) en de kosten voor nieuwe toegang gedurende 
een gegeven tijdsbestek (CONE) te gebruiken.  

 
12 Indien de orde van grootte van de CONEvar onbelangrijk blijkt te zijn ten opzichte van de raming van de VOLL die bij de 
berekening van de betrouwbaarheidsnorm gebruikt wordt, kan de entiteit die de CONE berekent, van een berekening van de 
CONEvar afzien. 
13 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2019042221&table_name=wet  
14 https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2021/03/19_2.pdf 

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/mopdf/2021/03/19_2.pdf#Page4
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3. Toepassing van de ACER-methodologieën 
Dit hoofdstuk past elk van de stappen voor de berekening van de CONERT toe die door artikels 10 tot 
16 van de ACER-methodologieën worden opgelegd.  

Gezien de ACER-richtlijn de autoriteit die verantwoordelijk is voor de berekening van de CONE aanraadt 
om haar analyse op de expertise van verschillende stakeholders te baseren, heeft de AD Energie van de 
FOD Economie de hulp van de netbeheerder Elia gevraagd en gekregen met betrekking tot de gegevens 
die gebruikt moeten worden voor specifieke parameters zoals de kostenparameters of de technische 
kenmerken van de referentietechnologieën. 

 Bepaling van de referentietechnologieën 

3.1.1. ACER-criteria 

De oefening van de bepaling van de referentietechnologieën is een proces dat uit twee stappen bestaat: 

• Stap 1 - Bepaling van de kandidaat-technologieën: de kandidaat-technologieën verwijzen 
naar elke nieuwe investering in elke technologie die in staat is om voordelen op het vlak van 
afstemming van de hulpmiddelen te verschaffen, hierbij inbegrepen, maar zonder zich 
daartoe te beperken, de productiecapaciteit, de opslaginstallaties en de DSR; 

• Stap 2 - Bepaling van de referentietechnologieën: de referentietechnologieën 
weerspiegelen de technologieën waarvoor investeringsbeslissingen kunnen worden 
genomen door rationele particuliere investeerders in een betrokken geografische zone. 

Voor de eerste stap heeft de AD Energie zich voornamelijk beroepen op de Fichtner-studie (2020). De 
studie heeft als voordeel dat het een lijst verschaft van nuttige technologieën die in het kader van de 
huidige oefening kunnen worden overwogen. Dit houdt alle huidige Belgische energiebronnen in, 
evenals de technologieën die in de loop van de eerste leveringsjaren van het CRM redelijkerwijs 
beschikbaar zouden kunnen worden. In dit stadium zullen enkel de technologieën die niet in staat zijn 
om het Belgische elektriciteitsnet tegen november 2025 te voeden vanwege de lange duur van de 
plannings-, toelatings- en constructiefase of die vanwege hun technische onrijpheid uitgesloten 
worden15.  

Voor elke kandidaat-technologie evalueert de entiteit die de CONE berekent of de technologie aan de 
volgende criteria voldoet om als “referentietechnologie” te kunnen worden ingedeeld: 

a. Een referentietechnologie moet standaard zijn. Om te bepalen of een bepaalde kandidaat-
technologie standaard is, moet de entiteit die de CONE berekent aantonen dat: 

• betrouwbare en generische informatie over de kosten voor de kostenelementen 
bepaald in artikel 13 beschikbaar is; 

• constructie- en exploitatiekosten van de eenheden van deze technologie van dezelfde 
grootorde zijn voor ieder project; en 

• de ontwikkeling van de technologie niet aanzienlijk beperkt wordt door technische 
beperkingen. De technologieën waarvan de individuele capaciteit beperkt is en die in 
homogene groepen gehergroepeerd kunnen worden, worden als standaard beschouwd 
als er betrouwbare gegevens beschikbaar zijn om deze groepen te kenmerken. 

b. Een referentietechnologie moet potentieel hebben om tot de markt te kunnen toetreden. De 
entiteit die de CONE berekent moet aantonen dat: 

• een capaciteit die deze technologie vertegenwoordigt gedurende de laatste jaren werd 
ontwikkeld, momenteel ontwikkeld wordt of de ontwikkeling gedurende de betrokken 
periode voorzien is; 

• de toekomstige ontwikkeling van deze technologie is toegestaan en niet door het 
nationaal en Europees regelgevingskader aanzienlijk wordt belemmerd.  

 
15 Hoewel Artikel 10.3 van de methodologieën van ACER voorziet dat de keuze van referentietechnologieën onafhankelijk is en 
zonder afbreuk te doen aan het identificeren van de technologieën die in aanmerking komen voor de deelname aan het CRM, lijkt 
de lijst van de technologieën die in de Fichtner-studie worden geïdentificeerd te voldoen aan de ACER-vereisten en vormt zij 
voortaan een adequate basis voor het bepalen van de kandidaat-technologieën. 
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Elke kandidaat-technologie die deze criteria vervult wordt beschouwd als een referentietechnologie. De 
criteria worden geëvalueerd op basis van actuele en voor elk land specifieke informatie afkomstig van 
experten uit de sector, bevoegde overheden, bevoegde belanghebbenden en universitair onderzoek. 

De afdelingen 3.1.2 en 3.1.3 analyseren respectievelijk de criteria standard technology en potential new 
entry. De afdeling 3.1.4 stelt een samenvattende tabel van de analyse van de twee criteria voor en maakt 
de lijst van de referentietechnologieën op. De structuren die in de tabellen 1 tot 3 worden voorgesteld 
baseren zich voornamelijk op de aanbevelingen die ACER tijdens de workshop van 3 december 2020 
gedaan heeft: "ACER Workshop on CONE and RS methodologies". De elementen voor de uitsluiting van 
een technologie worden in het rood gemarkeerd.  

De analyses die in de afdelingen 3.1.2-3.1.3 worden voorgesteld komen de voorwaarden die in artikel 
10 van de ACER-methodologieën geformuleerd worden na. Bovendien voorziet artikel 10 §6 dat de 
bevoegde overheid voor elke geïdentificeerde referentietechnologie het potential for aditional capacity 
resources moet berekenen, dat wil zeggen het inschatten van de hoeveelheid bijkomende capaciteit die 
door rationele investeerders redelijkerwijs aan de betrokken geografische zone voor de betrokken 
periode toegevoegd zou kunnen worden.  Deze analyse zal in hoofdstuk 3.2 van dit document 
voorgesteld worden.  

3.1.2. Eerste criterium: Standard technology 

De hiernavolgende tabel 1 gaat na of de geïdentificeerde kandidaat-technologieën aan het eerste 
criterium van ACER voldoen.  

Binnen de geïdentificeerde kandidaat-technologieën voldoet enkel de categorie waste incineration niet 
aan het eerste criterium van ACER. Dit wordt gerechtvaardigd door het feit dat zowel de verschillende 
grootte van de installaties als de verschillende samenstelling van het afval een precieze berekening van 
de kosten zeer moeilijk maken. Er bestaat eveneens enige onzekerheid wat de prijsevolutie in de 
komende jaren betreft.  

Tabel 1: Evaluatie van het criterium "standard technology” 

  

Nuclear power plants YES YES NO YES

Coal-fired power plants 

(hard coal and lignite)
YES YES NO YES

Open cycle gas turbine 

(OCGT)
YES YES NO YES

Combine cycle gas turbine 

(CCGT)
YES YES NO YES

Turbojet YES YES NO YES

Internal combustion engines 

(IC engines)
YES YES NO YES

CHP YES YES NO YES

Waste incineration YES NO
(a) NO NO

Hydropower YES YES NO YES

Photovoltaics (PV) YES YES NO YES

Wind onshore YES YES NO YES

Wind offshore YES YES NO YES

Pumped hydro storage YES YES NO YES

Battery storage YES YES NO YES

Demand Response YES YES NO YES

Sources:

(a) Fichtner (2020)

Development strongly 

bound by technical 

constraints

Standard technology?Candidate technology

Reliable and generic 

cost information is 

available

The costs of building and 

operating units of the technology 

are of the same

order of magnitude from one 

project to another
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3.1.3. Tweede criterium: Potential new entry 

De hiernavolgende tabel 2 gaat na of de geïdentificeerde kandidaat-technologieën aan het tweede criterium van ACER voldoen.  

Van de geïdentificeerde kandidaat-technologieën zijn er 5 die niet aan het tweede criterium van ACER voldoen: kerntechnologie, steenkool, turbojet, pompopslag 
en hydropower.   

Tabel 2: Evaluatie van het criterium "potential new entry” 

    

Nuclear power plants NO NO NO NO
(a) YES NO

Coal-fired power plants 

(hard coal and lignite)
NO NO NO NO

(b)
NO

(b) NO

Open cycle gas turbine 

(OCGT)
YES YES YES YES YES YES

Combine cycle gas turbine 

(CCGT)
YES YES YES YES YES YES

Turbojet NO NO NO YES YES NO

Internal combustion engines 

(IC engines)
YES YES YES YES YES YES

CHP YES YES YES YES YES YES

Waste incineration YES YES YES YES YES YES

Hydropower YES NO
(c)

NO
(c) YES YES NO

(c)

Photovoltaics (PV) YES YES YES YES YES YES

Wind onshore YES YES YES YES YES YES

Wind offshore YES YES YES YES YES YES

Pumped hydro storage YES NO
(c)

NO
(c) YES YES NO

(c)

Battery storage YES YES YES YES YES YES

Demand Response YES YES YES YES YES YES

Sources/commentaires:

(a) Wet houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie

(b) Indirect niet toegestaan als gevolg van de klimaatdoelstellingen die op Belgisch en Europees niveau zijn vastgesteld en de facto door de Belgische beleidsmakers niet als een redelijke optie voor

       de toekomst worden beschouwd. 

(c) Wij menen dat het potentieel van België zo beperkt is dat het voor deze exercitie redelijkerwijs kan worden genegeerd.

Potential New Entry?Candidate technology
Capacity developed in 

recent years?

Capacity in 

development?

Planned capacity for 

the considered 

timeframe?

Future development 

allowed/not hampered by 

national framework?

Future development 

allowed/not hampered by 

EU framework?
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3.1.4. Lijst van de referentietechnologieën 

De hiernavolgende tabel 3 vat de evaluatie samen van de twee ACER-criteria en vormt de lijst van de 
referentietechnologieën die in het kader van de berekening van de CONE geïdentificeerd werden.  

Tabel 3: Lijst van de referentietechnologieën 

 

De lijst van de referentietechnologieën is als volgt samengesteld: 

• OCGT 
• CCGT 
• IC engines (Diesel16) 
• CHP 
• PV 
• Wind offshore/onshore 
• Battery storage17 
• Demand Response 

 
16 Vergeleken met de IC engine-technologie (gas) is de Dieselmodus de minst dure optie van de twee op het vlak van vaste kosten 
(Fichtner 2020).. 
17 Voor deze categorie wordt enkel de large-scale batteries-technologie (1u) bekeken. De categorieën small-scale en V2G werden 
uitgesloten omwille van de coherentie met de beschikbare gegevens over de vaste kosten (zie afdeling 4.1). Bovendien is de V2G-
technologie nogal innovatief en wordt ze vandaag de dag niet op grote schaal op de markt toegepast. De onzekerheden in verband 
met deze technologie (bijv.: ontwikkeling en gebruik van oplaadpunten, gebruik verbonden met de smart meters en vertraging van 
de plaatsing) houden in dat ze niet als ‘standaard’ kan beschouwd worden. 

YES NO NO

YES NO NO

YES YES YES

YES YES YES

YES NO NO

YES YES YES

YES YES YES

NO YES NO

YES NO NO

YES YES YES

YES YES YES

YES YES YES

YES NO NO

YES YES YES

YES YES YES

Sources:

(a) Elia (2021), Input data Adequacy&Flexibility 2022-2032

Criteria #1

-

Standard

Criteria #2

-

Potentiel

Reference technologyCandidate technology

Turbojet

Nuclear power plants

Coal-fired power plants (hard coal and lignite)

Open cycle gas turbine (OCGT)

Combine cycle gas turbine (CCGT)

Wind onshore

Wind offshore

Internal combustion engines (IC engines)

CHP

Waste incineration

Hydropower

Photovoltaics (PV)

Pumped hydro storage

Battery storage

Demand Response
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 Potentieel aan bijkomende capaciteit 
Voor elke referentietechnologie moet de entiteit die de CONE berekent het potentieel van de 
bijkomende capaciteit berekenen, wat neerkomt op het inschatten van de bijkomende capaciteit die 
redelijkerwijs toegevoegd zou kunnen worden door rationele investeerders in de beschouwde 
geografische zone voor de betrokken periode.   

Het berekenen van het potentieel van de bijkomende capaciteit voor elke referentietechnologie komt 
neer op het zich ervan te vergewissen dat de referentietechnologie in termen van potentieel geen 
belasting vormt die haar zou verhinderen om het optimale evenwicht te bereiken. Dit vormt een 
bijkomende stap bij het kiezen van de technologie om als referentie te gebruiken in het kader van de 
berekening van de betrouwbaarheidsnorm.  

Hoofdstuk 4 van dit document zal aantonen dat de formule van de betrouwbaarheidsnorm die in de 
ACER-methodologieën wordt voorgesteld een voorwaarde is voor meerdere hypothesen, met name dat 
dichtbij het evenwicht de marginale capaciteitskost hoofdzakelijk bepaald wordt door de vaste kost van 
de eenheid. Met inachtneming van deze hypothese bestaat de methodologie die door ACER is 
beschreven om het potentieel van de bijkomende capaciteit per referentietechnologie te bepalen erin 
beperkingen aan het potentieel van elke technologie op te leggen en ze in  LOLERT-volgorde18 in te delen 
(m.a.w. in volgorde van de technologieën met de laagste vaste kosten).  

In de Belgische context werd er aangetoond dat het geïdentificeerde tekort niet marginaal was. België 
zal immers binnen afzienbare tijd nood hebben aan een groot volume van nieuwe capaciteit, met name 
omwille van de volledige kernuitstap tegen 2025. De Adequacy and Flexibility Study van Elia (2019) is 
de meest recente nationale openbare evaluatie voor België.  Het “EU-BASE”-scenario van de studie heeft 
aanleiding gegeven tot een LOLE van 9,4 h en een EENS van 23 Gwh, wat volgens de ACER-definitie 
zou moeten uitkomen op een minimale capaciteitsbehoefte van ongeveer 2,4 GW aan nieuwe capaciteit 
die 100 % beschikbaar is.   

Ten aanzien van dit niet-marginale tekort, is het duidelijk dat het strenge selectiecriterium voor een 
referentietechnologie dat enkel op de vaste kosten gebaseerd is twijfelachtig is. Het is immers redelijk 
om te veronderstellen -en de resultaten van de adequacy study van Elia van juni 2019 hebben dit 
aangetoond- dat de oplossing voor dit tekort in een energiemix gevonden zal moeten worden en niet in 
één referentietechnologie. Dit is te verklaren door het feit dat om een niet-marginaal verschil te dekken 
er een keuze moet gemaakt worden tussen de vaste en de variabele kosten:  

• Voor een groot aantal bedrijfsuren (niet-marginaal verschil): de hoge vaste kost van een 
technologie wordt gecompenseerd door de levering van een “goedkopere” energie (lagere 
variabele kosten) tijdens talrijke bedrijfsuren. Het is dus duidelijk dat de technologieën met 
grotere vaste kosten om een deel van het tekort te dekken efficiënter zijn en meer voordelen 
opleveren in termen van kosten voor elektriciteit op andere momenten dan in perioden van 
tekorten; 

• Voor een laag aantal bedrijfsuren (marginaal verschil): het voordeel van een “goedkopere” 
energie tijdens een beperkt aantal bedrijfsuren compenseert de grotere vaste kosten niet. 
Daarom zijn de technologieën met een lagere vaste kost maar met hogere variabele kosten meer 
efficiënt voor het dekken van een deel van het tekort, voornamelijk dicht bij het optimum. 

Deze optimale energiemix kunnen bepalen en er het potentieel van de bijkomende capaciteit per 
technologie uit kunnen afleiden zou een modellering van het systeem inhouden dat rekening houdt met 
de marktprijzen. Deze oefening is complex en overschrijdt de beperkingen van de huidige oefening van 
de berekening van de CONE.  

Een meer pragmatische oplossing bestaat er dan ook in om ten aanzien van de basisprincipes die achter 
de ACER-methodologie en de Belgische context schuilgaan, te overwegen dat geen enkele beperking 
van het potentieel voor de berekening van de CONERT zou moeten worden toegepast. Het uitsluiten van 
een technologie op basis van zijn potentieel aan bijkomende capaciteit komt neer op het geloven dat ze 
van geen enkel nut is in de uitwisseling van het evenwicht van het systeem, wat gezien het 
geïdentificeerde niet-marginale tekort voor België nergens op slaat.  

 
18 Dit is het merit-order-principe 
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 Technische eigenschappen van de referentietechnologieën 
Artikel 11 van de ACER-methodologie voorziet dat de entiteit die de CONE berekent de technische specificaties van elke referentietechnologie bepaalt. Deze 
specificaties omvatten ten minste die welke geacht worden een invloed te hebben op de ramingen van de kosten bepaald in artikel 13 en op de schatting van de 
derating factor bepaald in artikel 12. Tabel 4 stelt deze technische specificaties voor als deze gegevens beschikbaar zijn en/of pertinent zijn19.  

Tabel 4: eigenschappen van de referentietechnologieën (input Elia) 

 

 
19 Er is geen perfecte overeenkomst tussen deze eigenschappen en de cijfers van de kosten die in de openbare raadpleging genoemd worden op de inputgegevens van de Adequacy and Flexibility Study 
2022, niettemin moet dit, rekening houdend met de ACER-regels, als een best-effort-aanpak beschouwd worden. 

Specifications
Open cycle gas 

turbine (OCGT)

Combine cycle gas 

turbine (CCGT)

Internal combustion 

engines (IC 

engines)*

CHP Photovoltaics (PV) Wind onshore Wind offshore Battery storage DSR 

Plant/unit type and configuration GE Power 7F.05
(a)

GE Power 9HA.02 

(1x1 config.)
(a)

Pro2 Anlagen technik 

GmbH/

SEVA Energie 

AG SEV-DE 260 D
 (a )

Kawasaki 

Heavy 

Industries M5A-

01D
(a)

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Fuel type and the fuel supply specifications Gas/grid 

connection(a)

Gas/grid 

connection(a)

Diesel/local fuel 

storage(a)

Gas/grid 

connection(a) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

NGC of energy generation or demand reduction 

capabilities of DSR
200 MW(a) 850 MW(a) 200 kW(a) 5 MW(a) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Electrical and, where applicable, total efficiency 

(e.g. for combined heat and power)
39,8%(a) 64,1%(a) 40,4%(a) 32,6%(a)/60,2%** #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Emission factors of CO2 per amount of electricity 

generated
502,5 kg/MWhel(a) 335 kg/MWhel(a) 665 kg/MWhel(a) 616,6

kg/MWhel(a) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Constraints on continuous energy production or 

demand reduction
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Expected operational conditions 800h of operation(d) 4000h of 

operation
(d) #N/A #N/A

12% full load 

availability
(c)

33% full load 

availability
(c)

40% full load 

availability
(c) #N/A #N/A

Categories of consumers that are able to reduce 

their consumption (DSR only)
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Connection voltage level #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Fuel supply network to which a capacity resource 

of the reference technology would be connected
Gas Gas None Gas #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Environmental requirements and environmental 

complianc costs
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Construction period 2 years(a) 3 years(a) 1 year(a) 2 years(a) 0 year(e) 1 year(e) 3 years(f) 1 year(g) 0 year

Economic lifetime 20 years(b) 20 years(b) 15 years(b) 20 years(b) 15 years(b) 15 years(b) 15 years(b) 10 years(b) #N/A

Licensing, permitting and spatial planning 

requirements
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Location Aggricultural land(a) Aggricultural land(a) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

*  Small-scale Diesel is concerned here

** Total efficiency is based on own calculation from Fichtner values

Sources:

(a) Fichtner (2020) (e) Vlaams Energieagentschap (2020)

(b) Elia (2021) Input data Adequacy&Flexibility 2022-2032 (f) https://cdn.ymaws.com/www.renewableuk.com/resource/resmgr/luke/RUK18_Offshore_Timeline.pdf

(c) Energyville (2020) (g) IRENA (2020)

(d) AFRY (2020)
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 Derating factors 
Artikel 12 §4 van de ACER-methodologieën voorziet: “where a CM is expected to apply for the 
considered geographic area and timeframe, for units that fall into the same category as a reference 
technology, the entity calculating CONE shall take the CM de-rating capacity factors of these units into 
account when calculating the de-rating factor of the reference technology.”  

Voor dit element heeft de AD Energie van de FOD Economie de derating factors bekeken die in 
het kader van de eerste Y-4-veiling van het CRM voor de leveringsperiode 2025-2026 berekend 
werden. De derating factors worden in tabel 520 hernomen.  

Tabel 5: Derating factors van de referentietechnologieën 

 

 CAPEX en FOM 
Artikel 13 van de ACER-methodologieën voorziet dat de overheid die bevoegd is voor het 
berekenen van de CONE de investeringskosten (CAPEX) en de vaste jaarlijkse kosten voor iedere 
referentietechnologie (FOM) berekent.  

Deze kosten moeten gebaseerd zijn op transparante, betrouwbare en verifieerbare bronnen. Om 
deze regel na te komen, stelt de AD Energie van de FOD Economie voor om de hypothesen van 
de kosten in het kader van de openbare raadpleging van de volgende Adequacy and Flexibility Study 
2022-2032 van Elia die in juni 202121 zal gepubliceerd worden als referentie te gebruiken. Deze 
keuze wordt gerechtvaardigd door het feit dat deze hypothesen rekening houden met 
verschillende specifieke studies, ter openbare raadpleging werden voorgelegd en rekening houden 
met de nationale context (bijvoorbeeld de investeringsdrempels voor het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme). Bovendien komen de gegevens die in het kader van deze 
studie beschikbaar zijn, de regels die door de ACER-methodologieën worden verschaft na. Tot slot 

 
20 De derating factors zijn afkomstig van de bijlage van het volgend besluit: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2021043002&table_name=wet 
21 https://www.elia.be/nl/publieke-consultaties/20201030_public-consultation-on-the-methodology-the-basis-data-
and-scenarios-used, Input data – Adequacy and Flexibility study 2021. 

Max use of 1h 11

Max use of 2 h 19

Max use of 3h 28

Max use of 4h 36

Max use of 6h 52

Max use of 8h 65

No limitation 100

Sources/commentaires:

(a) Elia (2021), Préparation de l’enchère CRM Y-4 pour la période de livraison 2025-26, Avril

(b) Aangezien grootschalige projecten zeldzamer zijn, lijkt de hypothese van een DF van 62% relevanter en stemt zij 

      overeen met de kostenhypothesen in de Elia Ad&Flex-studie (2021)

(c)  opslagtijd van één uur

(d) Aanpak gebaseerd op Haulogy (2021), Cost assessment of the Capacity Remuneration Mechanism, Janvier

Derating Factor
(a)

-

[%]

90

Battery storage 11
(c)

Reference technology

Open cycle gas turbine (OCGT)

Combine cycle gas turbine (CCGT)

Internal combustion engines (IC engines)

15

Demand Response

CHP

Photovoltaics (PV)

Wind onshore

Wind offshore

Average ≈ 44(d)

91

62
(b) 

93

4

6

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2021043002&table_name=wet
https://www.elia.be/nl/publieke-consultaties/20201030_public-consultation-on-the-methodology-the-basis-data-and-scenarios-used
https://www.elia.be/nl/publieke-consultaties/20201030_public-consultation-on-the-methodology-the-basis-data-and-scenarios-used


13 

 

lijkt deze keuze coherent te zijn met de geest van artikel 5 §10 van de ACER-methodologieën met 
betrekking tot het ERAA22 dat een zekere coherentie tussen de berekening van de CONE en de 
adequacy studies voorziet:  "for the technologies used in ERAA which are also reference technologies 
for CONE or CORP, the economic and technical data used for ERAA (except for WACC) shall be identical 
to the latest available best estimate used in the most recent CONE and CORP calculations pursuant to 
the CONE and RS methodologies. In particular, the EVA shall at least consider all reference technologies 
and all reference renewals/prolongations considered pursuant to Article 18 of the RS methodology.” 

De entiteit die de CONE berekent moet voor elke referentietechnologie de beste raming van de 
investeringskosten en de jaarlijkse vaste kosten verschaffen. Om dit te kunnen doen, stelt de AD 
Energie van de FOD Economie voor om slechts de laagste vaste kosten voor elke 
referentietechnologie in aanmerking te nemen als meerdere kosten in de openbare raadpleging 
over de inputgegevens van de Ad&Flex-studie van Elia 2022-2032 aangegeven worden.   

De hierna volgende tabel 6 vermeldt de betrokken CAPEX en FOM voor elke 
referentietechnologie. 

Tabel 6: CAPEX & FOM  

 

 WACC 
Overeenkomstig artikel 14 van de ACER-methodologieën moet voor elke referentietechnologie 
een “Weighted Average Cost of Capital” (WACC) worden bepaald. In het kader van deze oefening 
wordt een WACC van 7,5 % op elke referentietechnologie toegepast.  Dit hoofdstuk heeft als doel 
om deze keuze te rechtvaardigen.  

Ten eerste werd deze waarde reeds in het verleden in een gelijkaardige Belgische context gebruikt, 
met name in:  

• het ontwerpvoorstel (PRD)2086 van de CREG23 houdende de brutokost van een 

nieuwkomer en de correctiefactor X in het kader van de eerste CRM-veiling. De Minister 

van Energie heeft in haar beslissing van 20 oktober 2020 de waarde van 7,5 % bevestigd 

als WACC om voor dat doel te gebruiken24; 

• De studie “Adequacy and flexibility study for Belgium 2020 – 2030” van Elia van juni 

201925 voor het scenario “EM26 + CRM”. 

 
22 European Ressource Adequacy Assessment 
23 CREG (2020)  

24 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/CRM-brief-20102020-minister-energie-elia-intermediaire-
waarden.pdf  
25 ELIA (2019) 
26 Electricity Market 

400 20

600 25

300 15

800 60

600 25

1000 50

2300 80

100 10

0
(b) 20

Sources/commentaires:

(a) Elia (2021), Input data Adequacy&Flexibility 2022-2032

(b) All costs included in the FOM

Reference technology

Open cycle gas turbine (OCGT)

Combine cycle gas turbine (CCGT)

Internal combustion engines (IC engines)

CHP

Photovoltaics (PV)

Wind onshore

Wind offshore

Battery storage

Demand Response

CAPEX
(a)

-

[€/kW)

FOM
(a)

-

[€/kW/y]

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/CRM-brief-20102020-minister-energie-elia-intermediaire-waarden.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/CRM-brief-20102020-minister-energie-elia-intermediaire-waarden.pdf
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De politieke overheden hebben opnieuw hun wil bevestigd om tegen 2025 een CRM in België in 

te voeren opnieuw en de werkzaamheden die de installatie ervan mogelijk moeten maken zijn aan 

de gang.  Deze elementen laten toe om het gebruik van een WACC te verdedigen dat rekening 

houdt met de voordelen die een CRM meebrengt in vergelijking met de risico's van de 

investeerders.   

Deze waarde van 7,5 % hangt vervolgens samen met de aanpak die in de volgende adequacy and 
flexibility studie van Elia27 toegepast zal worden. Voor de economische levensvatbaarheidstoets 
die in deze studie wordt uitgevoerd heeft Kris Boudt, Professor Financiën (2021), immers een 
methodologie ontwikkeld overeenkomstig met de ACER-regels. Het gaat erom een WACC van 
5,53 % op elke technologie toe te passen en het te verhogen met een risicopremie specifiek voor 
elke technologie28.  Enkele elementen eigen aan de context van de Boudt-studie (2021) verdienen 
het om benadrukt te worden:   

• ten eerste is het belangrijk om op te merken dat de studie van Professor Boudt de situatie 
onderzoekt van een elektriciteitsmarkt zonder capaciteitsvergoedingsmechanisme. 
Nochtans moet de implementering van een dergelijk mechanisme in aanmerking genomen 
worden voor de kalibratie van het WACC dat in het kader van de berekening van de CONE 
gebruikt wordt.  In dit verband vermeldt de studie van Kris Boudt dat: ”The minimum hurdle 
premium might decrease when market design is substantially changed, resulting in a more 
stable revenue stream for investments in the energy market (e.g. implementation of a capacity 
remuneration mechanism with fixed capacity payments).“; 

• ten tweede is het belangrijk om er rekening mee te houden dat - omwille van redenen 
verbonden met de ACER-methodologie en de praktische context voor het uitvoeren van 
een adequacy studie - de studie van Professor Boudt van oordeel is dat de hurdle rates 
berekend worden via één enkel specifiek scenario. De toepassing van één enkel scenario 
is een belangrijke factor om het niveau van de risicopremie (d.i. hurdle premium) vast te 
leggen, gezien investeerders in het echte leven een investeringsbeslissing nemen 
gebaseerd op een multi-scenario-analyse die al een weging van de risico’s mogelijk maakt 
(en bijgevolg een lagere hurdle premium). Deze context van dit specifieke scenario 
verschilt van de context van de berekening van de bruto kost van een nieuwkomer die 
geen concrete simulatie van de verwachte opbrengst vereist, maar die uitgaat van het 
perspectief van een investeerder in het echte leven.  

Wat deze twee elementen betreft, lijkt het vanzelfsprekend dat in het kader van de berekening 
van de CONE de waarden zoals ze in de studie van Boudt (2021) berekend zijn, niet kunnen 
gebruikt worden. De risicopremies zijn immers overschat als men er rekening mee houdt dat er 
een CRM ingevoerd zal zijn en dat een investeerder zijn beslissingen op basis van meerdere 
scenario’s neemt. Een waarde van 7,5 % lijkt echter coherent met de aanpak die door Professor 
Boudt werd ontwikkeld en die erin bestaat het referentieWACC (5,53 %) met een risicopremie te 
verhogen.  

 CONEfixed,RT 

3.7.1. Hypothesen die achter de berekening van de CONEfixed,RT 
schuilgaan 

Tabel 7 stelt een samenvatting voor van de afdelingen 3.1 tot 3.6 en vat de hypothesen samen die 
in het kader van de berekening van de CONEfixed,RT. ontwikkeld werden.  

Tabel 7: Samenvatting van de hypothesen die nodig zijn voor de berekening van de CONEfixed,RT 

 
27 voor het tijdsbestek 2022-2032 en gepubliceerd in juni 2021. 
28 Hurdle rate = WACC + hurdle premium 
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3.7.2. Berekening van de CONEfixed,RT 

Voor elke referentietechnologie wordt de CONEfixed,RT volgens de volgende formule berekend:  

𝐶𝑂𝑁𝐸𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑,𝑅𝑇 =  
𝐸𝐴𝐶𝑅𝑇

𝐾𝑑,𝑅𝑇

  

waarin,  

• EACRT de jaarlijkse kost is die equivalent is met de referentietechnologie en;  
• Kd,RT de derating factor van de referentietechnologie is.  

 

De jaarlijkse kost die equivalent is met elke referentietechnologie (EACRT) moet volgens de 
volgende formule berekend worden: 

 

waarin, 

• i elk jaar voorstelt tijdens de bouwperiode en de economische levensduur; 
• X de bouwperiode is (in jaren)29; 
• Y economische levensduur is (in jaren); 
• CC(i) de beste schatting van de gemaakte investeringskosten voor elk jaar van de 

bouwperiode is (in plaatselijke valuta per MW); 
• AFC(i) de beste schatting van de gemaakte vaste kosten voor elk jaar van de economische 

levensduur is (in plaatselijke valuta per MW). 

Op basis van de gegevens in tabel 7 van de afdeling 3.7.1, konden de EACRT et de CONEfixed,RT 

worden berekend. De resultaten worden in tabel 8 weergegeven.  

Tabel 8: CONEfixed,RT 

 

 
29 de bouwperiodes werden afgerond tot een aantal van volledige jaren 

400 20 20 7,5 90 No limitation

600 25 20 7,5 91 No limitation

300 15 15 7,5 62 No limitation

800 60 20 7,5 93 No limitation

600 25 15 7,5 4 No limitation

1000 50 15 7,5 6 No limitation

2300 80 15 7,5 15 No limitation

100 10 10 7,5 11 No limitation

0 20 1
(a) 7,5 44 No limitation

Source:

(a)  Met het oog op een coherente berekening moet de FOM worden beschouwd als een investering van één jaar.

Potential for 

additional capacity 

resource

-

[MW]

Derating 

Factor

-

[%]

WACC

-

[%]

Investment economic 

lifetime

-

[years]

Open cycle gas turbine (OCGT)

Reference technology

CAPEX

-

[€/kW)

FOM

-

[€/kW/y]

Combine cycle gas turbine (CCGT)

Internal combustion engines (IC engines)

CHP

Demand Response

Wind onshore

Photovoltaics (PV)

Wind offshore

Battery storage

60,7 90% 67

88,4 91% 97

49,0 62% 79

141,4 93% 152

88,2 4% 2206

163,3 6% 2721

360,6 15% 2404

24,6 11% 223

20 44% 45Demand Response

CONEfixed,RT

-

[€/kW/y]

Derating 

Factor

-

[%]

Photovoltaics (PV)

Wind onshore

Wind offshore

EAC

-

[€/kW/y]

Battery storage

Reference technology

Open cycle gas turbine (OCGT)

Combine cycle gas turbine (CCGT)

Internal combustion engines (IC engines)

CHP
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 CONEvar,RT 
Artikel 16 van de ACER-methodologieën voorziet dat de overheid die bevoegd is voor het 
berekenen van de CONE de kostenelementen van de CONEvar,RT berekent die met iedere 
referentietechnologie in verband worden gebracht. 

Deze kosten moeten gebaseerd zijn op transparante, betrouwbare en verifieerbare bronnen. Om 
deze regel na te komen, beroept de AD Energie van de FOD Economie zich op meerdere openbare 
studies die onder tabel 9 hernomen worden. 

 

Tabel 9: Variabele kosten 

 

Wat de battery storage technologie betreft, hangen de variabele kosten af van de 
elektriciteitsprijs. Geen enkele bron maakte het mogelijk om deze kosten in het kader van deze 
oefening te ramen. Niettemin lijkt de hypothese volgens dewelke de kosten verwaarloosbaar 
zouden zijn redelijk. Naar aanleiding hiervan voorziet artikel 16 dat als de grootorde van de 
CONEvar verwaarloosbaar blijkt te zijn ten opzichte van de raming van de VOLL die bij de 
berekening van de betrouwbaarheidsnorm gebruikt wordt, de entiteit die de CONE berekent van 
een berekening van de CONEvar kan afzien30. 

 Samenvatting 
Overeenkomstig met artikel 9 §1 van de ACER-methodologieën vermeldt tabel 10 de CONEfixed 
en CONEvar,RT voor elke referentietechnologie. 

Tabel 10: CONEfixed,RT  en CONEvar,RT 

 

 
30 De VoLL werd door de AD Energie van de FOD Economie in haar nota van april 2021 op 17.340 €/MWh geschat. 

80,0(a)

49,8
(a)

180,4(a)

53,1
(a)

0(b)

0
(b)

0(b)

#N/A

736,73
(c)

Sources:

(a) Fichtner (2020)

(b) Fraunhofer (2018)

(c) https://www.elia.be/en/suppliers/supplier/energy-purchases/strategic-reserve-volume-and-prices

Demand Response

Wind onshore

Wind offshore

Battery storage

Variable 

costs

-

[€/MWh]

Reference technology

Open cycle gas turbine (OCGT)

Combine cycle gas turbine (CCGT)

Internal combustion engines (IC engines)

CHP

Photovoltaics (PV)

45 736,73

67 80

79 180,4

97 49,8

152 53,1

223 #N/A

2206 0,0

2404 0,0

2721 0,0

CONEfixed,RT

-

[€/kW/y]

CONEvar,RT

-

[€/MWh]

Demand Response

Reference technology

Open cycle gas turbine 

Combine cycle gas turbine 

Internal combustion 

CHP

Photovoltaics (PV)

Wind onshore

Wind offshore

Battery storage
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4. Keuze van de CONE voor de 
betrouwbaarheidsnorm 

 Theoretische context  
De formule van de betrouwbaarheidsnorm die in de ACER-methodologieën wordt teruggevonden, 
is ontstaan uit de academische werken inzake de optimalisatie van de bronnen van het systeem. 
Om over de bedoeling van de ACER-methodologieën verslag uit te brengen en ze te respecteren 
lijkt het relevant te zijn om aan deze academische context te herinneren. 

4.1.1. Vereenvoudigde formule van de betrouwbaarheidsnorm  

Het niveau van de bevoorradingszekerheid dat economisch efficiënt is, is het niveau waarop de 
marginale kost van een bijkomende eenheid voor de bevoorradingszekerheid gelijk is aan de 
marginale opbrengst van het aanhouden van dit niveau van de bevoorradingszekerheid (zie 
afbeelding 1). Dit principe wordt weergegeven in artikel 19, §1, van de ACER-methodologieën dat 
bepaalt dat: “the LOLE threshold pursuant to Article 18 reflects an economic optimisation between the 
marginal cost of a new capacity resource (CONE) or a renewal/prolongation (CORP) where relevant, and 
the marginal reduction of EENS (LOLE * VOLLRS). The optimum is reached when these two quantities are 
equal.” 

Afbeelding 1: Economic equilibrium determining the Reliability Standard (source: Department of Energy and 
climate change, 2013) 

 

 

 

Op de meest eenvoudige manier uitgelegd, wordt de betrouwbaarheidsnorm beschreven door een 
doel-LOLE (uren/jaar) die als een verband tussen de CONE (EUR/MW) en de VoLL (EUR/MWh) 
berekend wordt, zoals in vergelijking 1 wordt aangegeven: 

 

 
𝐿𝑂𝐿𝐸 =  

𝐶𝑂𝑁𝐸

𝑉𝑂𝐿𝐿
 Vgl. 1 

Vergelijking 1 is in werkelijkheid een vereenvoudiging van de formule die in artikel 18 §2 van de 
ACER-richtlijn vermeld wordt, waarin de CONEvar nul is en waarin de correctiefactor dC/dQ die in 
bijlage 3 van de ACER-methodologieën ontwikkeld wordt, niet wordt toegepast.  

De vergelijking 1 hierboven is afgeleid van de berekening van het totale maatschappelijk welzijn 
Wt als zijnde de totale opbrengst van de elektriciteitsconsumptie Bs als aan de volledige vraag werd 
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voldaan, min de kosten van de black-outs Co min de productiekost Cg
31.  Dit wordt geformaliseerd 

door vergelijking 2. 

 

•  𝑊𝑡 = 𝐵𝑠 − 𝐶𝑜 − 𝐶𝑔 
Vgl. 2 

De eerste vereiste om het optimale capaciteitsvolume Q* te bepalen is de afgeleide van 

vergelijking 2 vergeleken met Q gelijk aan nul, dat wil zeggen 
𝑑𝑊𝑡

𝑑𝑄
= 0. Meerdere vereenvoudigende 

hypothesen kunnen gevormd worden om deze eerste vereiste af te leiden: 

• de vraag is niet afhankelijk van de hoeveelheid capaciteit Q: 
𝑑𝑩𝒔

𝑑𝑄
= 0; 

• dichtbij het optimum wordt de marginale capaciteitskost hoofdzakelijk bepaald door de 
vaste kost van de piekeenheden (de variabele kosten worden verondersteld 

verwaarloosbaar te zijn): 
𝐝𝐂𝐠

𝐝𝐐
= 𝐶𝑂𝑁𝐸𝑓𝑖𝑥 ; 

• de kost van de black-outs kan in termen van VoLL en EENS worden uitgedrukt: 𝐂𝐨 =
𝐕𝐎𝐋𝐋 ∗ 𝐄𝐄𝐍𝐒(𝐐) en de VoLL wordt verondersteld niet afhankelijk van Q te zijn. 
 

Dit houdt in: 

𝑑𝑊𝑡

𝑑𝑄
= 0 = −𝑉𝑂𝐿𝐿 ∗

𝑑𝐸𝐸𝑁𝑆(𝑄)

𝑑𝑄
− 𝐶𝑂𝑁𝐸 ➔ 𝐶𝑂𝑁𝐸 = −𝑉𝑂𝐿𝐿 ∗

𝑑𝐸𝐸𝑁𝑆(𝑄)

𝑑𝑄
 

 

Vgl. 3 

Bovendien kan er op basis van een duurkromme van de gegeven last aangetoond worden dat de 
vermindering van de EENS in termen van LOLE kan uitgedrukt worden32: 

•  𝑑𝐸𝐸𝑁𝑆(𝑄∗)

𝑑𝑄
= − LOLE Vgl. 4 

 

Dit brengt ons tot vergelijking 1, deze keer uitgedrukt in termen van CONE: 

•  
CONE =  LOLE ∗ VOLL Vgl. 5 

Bijgevolg is de maatschappelijke opbrengst gemaximaliseerd tot het capaciteitsvolume waar de 
marginale kost van de capaciteit gelijk is aan de marginale opbrengst zoals afbeelding 1 hierboven 
voorstelt. Weggaan van het optimale niveau van het capaciteitsvolume zal verlies aan 
maatschappelijk welzijn ten gevolge hebben, want een te hoog capaciteitsvolume zou meer kosten 
dan de opbrengst voor de consumenten, en tezelfdertijd zou een te laag capaciteitsvolume een 
voor de consumenten een veel hogere onderbrekingskost ten gevolge hebben dan de kost van de 
capaciteit die nodig is om deze onderbreking te vermijden.   

Opgemerkt moet worden dat de formule van vergelijking 5 het optimale capaciteitsniveau 
omschrijft in het kader van de vereenvoudigde hypothesen die hierboven worden opgesomd. 
Sommige van deze hypothesen kunnen echter niet worden geverifieerd. Het is bijgevolg 
noodzakelijk om de formule van de betrouwbaarheidsnorm te verfijnen (Vgl. 1).   

4.1.2. Verfijning van de betrouwbaarheidsnorm  

Ingeval bepaalde hypothesen die in de afdeling 4.1.1. ontwikkeld werden niet geverifieerd zijn, 
moeten twee bijkomende parameters aan de vereenvoudigde formule toegevoegd worden; het 
gaat om de CONEvar (EUR/MWh) en de dC/dQ (EUR/MW): 

 
31 Deze relatie is ook in de academische literatuur gevestigd, bijvoorbeeld (Newbery & Grubb, 2014), (De Vries, 2004), 
(Stoft, 2003) 
32 Artikel19 §2 van de ACER-methodologieën 
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• CONEvar (EUR/MWh): als de variabele elektriciteitsproductiekost vanuit de marginale 
capaciteit  (CONEvar) niet verwaarloosbaar is in vergelijking met de VoLL dan moet in de 
vereenvoudigde formule van de betrouwbaarheidsnorm deze variabele kost met de VoLL 
worden verminderd. Dit weerspiegelt het feit dat als de vermindering met een 
bevoorradingszekerheidseenheid een kost voor de consumenten voorstelt, ze dan 
eveneens besparingen voor de consumenten voorstelt in termen van variabele kosten van 
elektriciteit die niet geproduceerd werd. Bijgevolg zou het marginale voordeel van het 
vermijden van een vermindering met een bevoorradingszekerheidseenheid niet op het 
niveau van de VoLL moeten beoordeeld worden, maar op het niveau van de VoLL 
verminderd met de variabele kost van de marginale capaciteit CONEvar. Dit wordt 
geformaliseerd door vergelijking 6: 

 

 
𝐿𝑂𝐿𝐸 =  

𝐶𝑂𝑁𝐸𝑓𝑖𝑥

𝑉𝑂𝐿𝐿 − 𝐶𝑂𝑁𝐸𝑣𝑎𝑟
 Vgl. 6 

• dC/dQ (EUR/MW): Deze term weerspiegelt de invloed van het bijkomend 
capaciteitsvolume op de elektriciteitskost, anders dan de vaste en variabele 
investeringskosten die door de CONE weerspiegeld worden. Deze term kan positief of 
negatief zijn. Als hij negatief is, betekent dit dat het toegevoegde capaciteitsvolume 
toelaat om de kosten voor de elektriciteit die in het systeem verschaft wordt, zelfs buiten 
het moment waarop er een tekort is, te verminderen. Dit wordt bijvoorbeeld bewaarheid 
als de toegevoegde capaciteit, met lage variabele kosten, inwerkt op de markt op andere 
ogenblikken dan de piekmomenten of op de markten voor ondersteunende diensten. Dit 
is het geval voor bepaalde technologieën zoals de OCGT, de CCGT en de batterijen. Deze 
kostenverminderingen kunnen niet onderhandelbaar zijn en moeten in dat geval aan de 
vaste CONE van vergelijking 1 of vergelijking 6 worden toegevoegd. Dit wordt 
geformaliseerd door vergelijking 7: 

 

𝐿𝑂𝐿𝐸 =  
𝐶𝑂𝑁𝐸𝑓𝑖𝑥 +

𝑑𝐶
𝑑𝑄

𝑉𝑂𝐿𝐿 − 𝐶𝑂𝑁𝐸𝑣𝑎𝑟
 

Vgl. 7 

Kortom, het theoretisch kader waarop de ACER-methodologie berust en het vastleggen van een 
betrouwbaarheidsnorm houdt in dat:  

• vergelijking 6 enkel van toepassing is voor capaciteit die uitsluitend op piekmomenten 
wordt geproduceerd en die de hoge variabele kosten en de lage vaste kosten voorstelt, of 
met andere woorden een lage CONEfix en een hoge CONEvar; 

• als men op een gegeven moment vindt dat een capaciteit van deze hypothese afwijkt, de 
bijkomende term dC/dQ dan een waarde verschillend van nul moet hebben om rekening 
te houden met de voordelen buiten de momenten van vermindering van lading. Merk op 
dat dC/dQ dan een negatieve waarde heeft, dat wil zeggen een vermindering van de kost;  

• de vereenvoudigde formule (Vgl. 6) enkel van toepassing is op het optimale punt of, bij 
benadering, er vlakbij. Ze veronderstelt dus dat aan alle andere capaciteitsbehoeften werd 
voldaan door de optimale capaciteitscombinatie. Het gaat hier om een belangrijke 
overweging, met name in het geval van België, waar men vandaag voor 2025 een niet-
verwaarloosbaar verschil voorziet dat de “nabijheid van het optimale punt” voorbijstreeft 
(cf. Afdeling 3.1.3);  

Deze  analyse-elementen zijn nuttig voor het bepalen van de CONE die op de berekening van de 
betrouwbaarheidsnorm moet worden toegepast. Dit is het doel van afdeling 4.2. 

 Analyse van de CONERT 

Het doel van deze afdeling is om te bepalen welke unieke waarde van de CONE gebruikt zou 
moeten worden om de betrouwbaarheidsnorm te berekenen. Het gaat tegelijk om het analyseren 
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van de kosten verbonden aan elke referentietechnologie, maar ook van de theoretische 
omschrijving die in afdeling 4.1 wordt uiteengezet. 

Wat tabel 11 betreft, die dezelfde informatie als tabel 10 herneemt, kan men bepaalde 
referentietechnologieën uitsluiten: 

• Wind onshore/offshore: technologieën die veel hogere CAPEX en FOM voorstellen dan 
andere technologieën (OCGT,CCGT,…) met veel lagere derating factors; 

• PV: technologie die een gelijksoortige CAPEX en FOM voorstelt als de CCGT-technologie, 
maar met een derating factor van 4 %; 

• Batterijen: technologie die hogere kosten voorstelt dan andere technologieën met 
gelijkaardige eigenschappen, zoals de DSR (energy-limited asset en derating factors 
vergelijkbaar voor gelijkaardige activatietijden); 

• CHP: heeft per definitie een hogere kost dan een OCGT/CCGT-centrale van gelijke 
omvang, die niet uitsluitend door de levering van energie in situaties van tekorten kan 
gecompenseerd worden (een verwaarloosbare/beperkte dC/dQ-invloed wordt 
verondersteld). 

• Internal combustion engine: gezien de vrij hoge variabele kosten van deze technologie in 
vergelijking met de CCGT- en OCGT-technologieën lijkt het redelijk om deze technologie 
uit te sluiten aangezien de dC/dQ-parameter beperkt zal zijn (hypothese van een beperkte 
vermindering van de kosten buiten momenten van tekorten); 

 

Tabel 11: Beperkte lijst van de referentietechnologieën 

 

Onder de overblijvende technologieën lijkt de DSR-technologie de referentietechnologie te zijn 
die voor de berekening van de betrouwbaarheidsnorm gebruikt moet worden. Dit geldt ook als 
men kan aantonen dat: 

• de DSR-technologie de beste technologie is om, wat de ACER-regels betreft, het in België 
geïdentificeerde capaciteitstekort aan te vullen en dat; 

• de hypothese van een FOM-kost van 20€/kW voor de DSR relevant is in vergelijking met 
het aan te vullen tekort.   

Wat de eerste voorwaarde betreft, blijkt dat in het geval van België het geïdentificeerde tekort 
relatief groot is ten gevolge van de geleidelijke kernuitstap tegen 202533. De gekozen technologie 
zou het geïdentificeerde tekort echter niet voor de volle 100 % moeten dekken, maar zou de 
technologie moeten zijn die het meest economisch efficiënt is rond het marginaal punt (Q*). Rond 
dit optimum zijn de variabele kosten minder van belang (gezien het beperkte aantal bedrijfsuren). 
Dientengevolge en met inachtneming van de theoretische context waarin de ACER-
methodologieën werden ontwikkeld, is dit de technologie met de laagste vaste kosten die gekozen 
zou moeten worden. Wat tabel 11 betreft, lijkt het de DSR-technologie te zijn.   

Wat de tweede voorwaarde betreft, tonen de hypothesen die in het kader van de volgende 
Adequacy and Flexibility Study van Elia (2021) werden ontwikkeld aan dat de vaste kosten van de 

 
33 Het geïdentificeerde tekort in het kader van het basisscenario varieert van 300 MW (2023) tot 2400 MW (2025), Elia 
(2019) 

45 736,73 YES

67 80 YES
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223 #N/A NO
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-
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Wind offshore

Battery storage
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DSR-technologie stijgen in functie van het niveau van de recent geïnstalleerde DSR-capaciteit. De 
kosten variëren van 20€/kW voor een bijkomende capaciteit van 500MW tot 80 €/kW voor een 
bijkomende capaciteit van 2000 MW. Zoals al eerder ter sprake gebracht, zal het in België 
geïdentificeerde tekort niet enkel door de gekozen referentietechnologie voor de berekening van 
de betrouwbaarheidsnorm.  Technologieën met hoge vaste kosten en een lage marginale kost 
bieden immers bijkomende voordelen buiten de momenten van tekorten en zullen bijdragen tot 
het aanvullen van de niet-marginale verschillen (ver van het optimum). Bijgevolg betekent dit dat 
eventuele moeilijkheden verbonden aan het potentieel van de capaciteit van de gekozen 
referentietechnologie voor de berekening van de betrouwbaarheidsnorm niet in aanmerking 
zouden moeten worden genomen als men het “marginale tekort” bekijkt. In dit opzicht kan de 
eerste kostencategorie voor de DSR-technologie als relevant beschouwd worden aangezien ze 
aan een bijkomend volume van 500 MW is verbonden, dit is een voldoende volume om het 
marginale verschil te dekken.  

Gezien de twee al eerder aangehaalde voorwaarden geverifieerd zijn, is het duidelijk dat de DSR-
technologie de meest relevante is om de CONE te berekenen die nodig is voor het berekenen van 
de betrouwbaarheidsnorm. Gezien de CONEVAR van de DSR-technologie niet verwaarloosbaar is 
in vergelijking met de VoLL (17.340 €/MWh), is het aangewezen om de CONEVAR aan de noemer 
van de berekening van de betrouwbaarheidsnorm toe te voegen, zoals in vergelijking 6 wordt 
geïllustreerd. 

Voor de DSR-technologie lijkt het niet opportuun de bijkomende opbrengst (dC/dQ) te bekijken 
gezien de hoge variabele kost ervan. Ingeval de OCGT- of CCGT-technologieën als 
referentietechnologie beschouwd zouden worden die voor de berekening van de 
betrouwbaarheidsnorm34 gebruikt moeten worden, zou een negatieve correctiefactor dC/dQ 
toegepast moeten worden35.  

5. Conclusie 
In hoofdstuk 3 heeft de AD Energie van de FOD Economie de ACER-methodologie toegepast en 
is ze uitgekomen op CONEfixed- en CONEvar-waarden voor elke geïdentificeerde 
referentietechnologie. Deze waarden worden in de hiernavolgende tabel 12 herhaald. Door dit 
werk beantwoordt de AD Energie van de FOD Economie aan de regels van artikel 7undecies §7 
van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt die de AD 
Energie van de FOD Economie verplichten de kosten voor nieuwe toegang te bepalen, zoals 
beoogd in artikel 23, alinea 6 van de Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en 
de Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit. 

Tabel 12: CONEfixed,RT  en CONEvar,RT 

 

 

Met het oog op de bepaling door de regulator van de betrouwbaarheidsnorm die voorzien is in de  

ACER-methodologieën stelt de AD Energie van de FOD Economie in hoofdstuk 4 een theoretische 

 
34 Wat tabel 11 betreft, zijn het immers de twee technologieën die na de DSR de respectievelijk laagste CONEfixed 
voorstellen. 
35 Voor de CCGT-technologie zou bijvoorbeeld de dC/dQ-parameter berekend moeten worden, want zij is ver verwijderd 
van het begrip “geavanceerde technologie” en levert vrij belangrijke voordelen op buiten de momenten van tekorten.  

45 736,73

67 80

79 180,4

97 49,8

152 53,1

223 #N/A

2206 0,0

2404 0,0

2721 0,0
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-
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-
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en praktische analyse voor, op basis waarvan zij de bevoegde overheden kan aanbevelen om bij 

de berekening van de betrouwbaarheidsnorm rekening te houden met de CONEfixed en de CONEvar 

die verbonden zijn met de DSR-technologie (en in tabel 12 zijn toegelicht).  
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