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Context 
 

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze openbare raadpleging over de techno-

economische analyse die bestaat in het onderzoeken van de biedingen en van de uitslag van de CRM-

veilingen1 zoals voorzien in artikel 23 §10 van het koninklijk besluit van 28 april 20212.  De analyse zal 

steunen op de uitslag van de Y-4-veiling voor 2025 (2021) die op 31 oktober 2021 gepubliceerd werd. 

 

“§ 10. De Algemene Directie Energie voert na de eerste veiling in het voorjaar van 2022, en nadien 
elke twee jaar, een techno-economische analyse uit die de biedingen en de uitslag van de veiling 
onderzoekt. Hierin zal in het bijzonder het effect van de terugbetalingsverplichting onderzocht 
worden. De Algemene Directie Energie legt de analyse ter openbare raadpleging voor. De analyse en 
het consultatieverslag worden door de AD Energie voor advies voorgelegd aan de commissie en de 
netbeheerder, die hun advies aan de Minister van Energie bezorgen binnen dertig dagen na 
ontvangst van de analyse en het consultatieverslag. ” 
 

 

Het doel van deze raadpleging is om feedback te krijgen van de sector en alle betrokken partijen over 

de aanbevelingen die na afloop van de techno-economische analyse van de biedingen en van de uitslag 

van de veiling van 2021 geformuleerd worden. Het is de bedoeling opmerkingen te bekomen en te 

verzamelen van alle betrokken partijen: marktspelers, burgers en anderen, om het CRM-ontwerp te 

verbeteren wanneer dat nodig is. 

Praktische informatie: 

• Deze raadpleging over de aanbevelingen zal van start gaan op 14 maart 2022 en zal op 25 

maart 2022 ten einde lopen. 

• Uw reactie moet via e-mail aan e2-emes@economie.fgov.be bezorgd worden. De specifieke 

template moet worden gebruikt. 

• Indien de respondent oordeelt dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat moet die 

informatie in zijn antwoord duidelijk en ondubbelzinnig als vertrouwelijk worden aangeduid. 

Het antwoord moet ook aangeven waarom de informatie vertrouwelijk is en toelichten welke 

schade of welk nadeel zou kunnen voortvloeien uit de publicatie ervan. Indien de respondent 

(andere dan een natuurlijke persoon) oordeelt dat er een geldige reden is om zijn naam niet 

mee te delen, moet hij dat motiveren in zijn antwoord. De ingezamelde persoonsgegevens 

worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van deze raadpleging. Verdere informatie 

betreffende de behandeling van uw persoonsgegevens zijn beschikbaar in ons privacybeleid : 

https://economie.fgov.be/nl/vertrouwelijkheidsverklaring 

 
1 CRM: Capacity Remuneration Mechanism (capaciteitsvergoedingsmechanisme) 
2 Koninklijk besluit tot vaststelling van de parameters 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 

about:blank
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Haulogy heeft in het kader van een openbare aanbesteding de techno-economische analyse voor de 

FOD Economie uitgevoerd.  
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Uiteenzetting van het verloop van de 

veiling en de resultaten ervan 
 

Een uiteenzetting van het verloop van de afgelopen veiling en de resultaten ervan zijn beschikbaar op 

de website van de FOD Economie3. 

 

1. Procedure voor het instellen van parameters voor een veiling 
 

De procedure die in de tabel hieronder wordt voorgesteld moet gevolgd worden om de parameters 

voor een veiling in te stellen: 

1. Aanname van het referentiescenario en de intermediaire waarden 
 
 

2. Een netbeheerdersverslag, na de openbare raadpleging, dat inhoudt: 
 

a. De berekeningen die de regulator nodig heeft om zijn voorstel voor de parameters 
die het volume van de veiling bepalen voor te bereiden, en  

 
b. Een voorstel van de netbeheerder voor de andere parameters 

 
 

3. Een publicatie van de regulator die inhoudt: 
 

a. Een voorstel voor de parameters die het volume van de veiling bepalen (op basis 
van 2.a) 

 
b. Een advies op voorstel van de netbeheerder voor de andere parameters (bedoeld 

in 2.b) 
 
 

4. Advies van de AD Energie & Advies van de netbeheerder over het voorstel van de regulator 
(bedoeld in 3.a) 

 
 

5. Instructie van de minister op 20 april bij ministerieel besluit4 

 
3https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/bevoorradingszekerheid/capaciteitsremuneratiemechanis/veilin
gen-het-kader-van-het 
4 30 april 2021. - Ministerieel besluit houdende instructie aan de netbeheerder om de veiling te organiseren vier 
jaar voor de periode van capaciteitslevering startend op 1 november 2025, de parameters die nodig zijn voor de 
organisatie van voornoemde veiling, het maximale capaciteitsvolume dat kan gecontracteerd worden met alle 
houders van niet bewezen capaciteit, en houdende het minimaal te reserveren volume voor de veiling die één 
jaar voor de periode van capaciteitslevering georganiseerd wordt, overeenkomstig artikel 7undecies, § 6, eerste 
lid van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 

about:blank
about:blank
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2. Instructie van de minister voor de Y-4-veiling voor 2025 
 

De instructie van de minister is het resultaat van de procedure die in de vorige afdeling voorgesteld 

werd (1.), tot vaststelling van de parameters die van toepassing zijn tijdens een veiling op basis van 

berekeningen, voorstellen en advies van de betrokken partijen (regulator, AD Energie, netbeheerder). 

 

i) Vraagcurve 
 

De vraagcurve wordt weergegeven door de punten A, B en C. De waarden in de onderstaande tabel 

zijn vastgesteld in opdracht van de minister voor de Y-4-veiling voor 2025: 

 

 

Om deze vraagcurve op te maken, wordt een volume van 3.026 MWd5 als niet in aanmerking komend 

beschouwd. Het gaat om een inschatting van het volume van de capaciteiten die reeds over andere 

subsidies beschikken of die lager liggen dan de minimumdrempel. Na de prekwalificatie werd deze 

hypothese bijgewerkt in functie van de werkingsregels. 

De vraagcurve houdt rekening met een uitgesteld volume van 2.531 MWd op de veiling die in 2024 zal 

plaatsvinden met het oog op hetzelfde leveringsjaar 2025: 

 

 

ii) Andere parameters 
 

Het maximale volume aan capaciteit dat in het kader van de veiling kan gecontracteerd worden met 

alle houders van niet bewezen capaciteit is vastgelegd op 200 MWd. 

 
5 MWd: “MW derated”, komt overeen met een capaciteit na toepassing van de reductiefactor (“derating factor”).  
Dit elektrisch vermogen houdt rekening met de werkelijke beschikbaarheid van het elektrisch capaciteit voor de 
adequacy-inspanning. 
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De referentieprijs wordt in functie van het segment van de Day-ahead-markt van een in België 

opererende NEMO6 voor het Belgische controlegebied vastgelegd. De uitoefenprijs is op 300 

EUR/MWh vastgelegd en de intermediaire prijslimiet is op 20 EUR/kW/jaar vastgelegd. 

 

3. Uitslag van de Y-4-veiling voor 2025 
 

De uitslag van de Y-4-veiling voor 2025 wordt in het veilingrapport op de website van ELIA 

gepubliceerd7.  Een overzicht van deze uitslag wordt hierna gegeven. 

 

iii) Correcties van de vraagcurve en het geselecteerde volume 
 

De totale hoeveelheid capaciteit (in MWd) die werd geselecteerd tijdens de veiling die in oktober 2021 

werd georganiseerd, bedraagt 4.447,7 MWd, verdeeld over 40 geselecteerde eenheden in de 

Capaciteitsmarkt. 

 

 

 

Er worden 2 correcties toegepast op de vraagcurve, overeenkomstig met de instructie van de Minister 

op basis van de beslissingen van de operatoren (in aanmerking komend en niet in aanmerking komend) 

deelnemend aan het CRM:  

1. Een deelname van de capaciteit die als niet in aanmerking komend is beschouwd voor het 

bepalen van de vraagcurve  

2. Een niet-deelname aan het CRM van een capaciteitsvolume dat nochtans op de markt 

aanwezig is voor het beoogde leveringsjaar (opt-out “IN”) 

 

1. Van die 4.447,7 MWd komt 1.026,37 MWd overeen met de niet in aanmerking komende 

capaciteit, maar die uiteindelijk wel deelneemt (NIAKC, voor niet in aanmerking komende 

capaciteit). De vraagcurve is dus met een gelijkwaardig volume verhoogd8: 

• Punt A + NIAKC = 7.393,37 MWd 

• Punt B + NIAKC = 8.365,37 MWd 

• Punt C + NIAKC = 8.365,37 MWd 

 

 
6 NEMO: “Nominated Electricity Market Operators”, de aangewezen operatoren van de day-ahead en intraday-
elektriciteitsmarkten 
7 https://www.elia.be/nl/grid-data/adequacy/crm-auction-results 
8 Door toepassing van het mechanisme van het omgekeerd dummy-bid  

about:blank
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2. Bovendien heeft een deel van de bestaande capaciteit (3.805,9 MWd) een opt-out aangemeld die 

als "IN” aangeduid is, wat tot gevolg heeft dat de in het CRM aan te kopen capaciteit wordt 

verminderd, omdat deze capaciteit voor het beoogde leveringsjaar als aanwezig op de markt wordt 

beschouwd. De vraagcurve is dus met een gelijkwaardig volume verlaagd9: 

• Punt A + NIAKC – OPT OUT « IN »= 3.587,47 MWd 

• Punt B + NIAKC – OPT OUT « IN »== 4.559,47 MWd 

• Punt C + NIAKC – OPT OUT « IN »== 4.559,47 MWd 

 

De selectie van 4.447,7 MWd kan met de hierboven beschreven vraagcurve vergeleken worden. Het 

geselecteerde volume bevindt zich tussen de gecorrigeerde punten A en B. 

 

iv) Gepubliceerde informatie over de biedingen 
 

In de publicatie van het veilingrapport worden de geselecteerde CMU-biedingen10 gepubliceerd met 

een opsomming per CMU van het volume, de reductiefactor, de technologie, de status 

(bestaande/bijkomende-nieuwe eenheid/bijkomend-andere)... 

Geanonimiseerde geaggregeerde informatie over de ingediende biedingen (inclusief geselecteerde 

biedingen en niet-geselecteerde biedingen) wordt gepubliceerd. 

Wat de prijzen van de biedingen betreft, worden enkel geaggregeerde waarden gepubliceerd. 

 

Informatie per CMU 
 

In de publicatie van het veilingrapport worden de geselecteerde CMU-biedingen gepubliceerd met een 

detail per CMU zoals in de koptekst van de tabel hieronder vermeld (uittreksel van de tabel 3.5 van 

ELIA): 

 

 

Koptekst van de tabel 3.5: individuele informatie over de geselecteerde Eenheden in de Capaciteitsmarkt (bron: 

veilingrapport Elia, oktober 2021) 

 

Voorstelling van de verdeling van het volume van de ingediende en geselecteerde 

biedingen 
 

Een voorstelling van de volumes van de ingediende en geselecteerde biedingen wordt in een grafiek 

voorgesteld (zie hieronder) die de capaciteit per technologie samenvoegt, met een bijkomende 

 
9 Door toepassing van het mechanisme van dummy-bid 
10 CMU (“Capacity Market Unit” voor een Eenheid in de Capaciteitsmarkt) 
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indicatie van de CMU-status (Bestaand of Bijkomend - nieuwe eenheden of Bijkomend - andere). Deze 

grafiek geeft informatie over het volume van niet-geselecteerde biedingen in vergelijking met de 

details in tabel 3.5, waarin alleen de geselecteerde biedingen werden beschreven. 

 

 

Grafiek 3.2.4 Volumes aan capaciteit per technologie & status (bron: veilingrapport Elia, oktober 2021) 

 

Biedingsprijzen 
 

De biedingsprijzen per CMU worden niet gepubliceerd. Enkel de geaggregeerde biedingsprijzen en de 

geselecteerde maximum biedprijs worden in het veilingrapport van Elia vermeld.  

 

De gemiddelde gewogen biedingsprijs van de geselecteerde biedingen (31.671,57 EUR/MWd/jaar) en 

de hoogste biedingsprijs van de geselecteerde biedingen (49.993,18 EUR/MWd/jaar) worden 

gepubliceerd (zie de tabel hieronder). 
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Globaal overzicht van de uitslag van de veiling (bron: veilingrapport Elia, oktober 2021) 

 

De gemiddelde gewogen biedingsprijzen op basis van het volume van de biedingen worden 

meegedeeld door een onderscheid te maken tussen zowel de ingediende biedingen en de 

geselecteerde biedingen als de biedingen die aan de intermediaire maximumprijs onderhevig zijn en 

de biedingen die niet aan de intermediaire maximumprijs onderhevig zijn (zie de hiernavolgende 

tabel):   

• Ingediende biedingen: 

o Onderhevig aan de intermediaire maximumprijs: 19.901,60 EUR/ MWd/jaar 

o Niet onderhevig aan de intermediaire maximumprijs: 44.346,22 EUR/ MWd/jaar 

• Geselecteerde biedingen: 

o Onderhevig aan de intermediaire maximumprijs: 19.892,72 EUR/ MWd/jaar 

o Niet onderhevig aan de intermediaire maximumprijs: 37.167,35 EUR/ MWd/jaar 

 

 

Tabel 3.1: algemene informatie over de ingediende en geselecteerde biedingen (bron: veilingrapport Elia, 

oktober 2021) 
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Techno-economische analyse 
 

1. Methodologie 
 

i) Methodologische aanpak 
 

De doelstellingen van het Capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) hebben betrekking op de 

bevoorradingszekerheid, een ontwerp bestemd om het mechanisme zo goedkoop mogelijk te maken, 

de technologische neutraliteit en de openheid naar de hele markt. Voor elk van deze doelstellingen 

worden specifieke markers vastgesteld om het nastreven van die doelstelling in een bepaalde veiling 

te karakteriseren. 

Tegelijkertijd worden de CRM-ontwerpelementen opgesomd. Er wordt een voorlopige analyse 

uitgevoerd om op kwalitatieve wijze de invloed van elk CRM-ontwerpelement op de markers, die elke 

doelstelling karakteristeren, te evalueren (zie de tabel op de volgende pagina). 

Er worden onderzoeksvragen opgesteld op basis van de ontwerpelementen die het meeste invloed op 

de doelstellingen uitoefenen.  Elke onderzoeksvraag laat toe om de invloed van een groep 

ontwerpelementen op het nastreven van een doelstelling te onderzoeken. Een onderzoeksvraag kan 

immers toelaten om de invloed van meerdere ontwerpelementen te beoordelen in de mate waarin 

deze op een gecoördineerde manier zouden werken11. 

Op basis van de voorgaande analyse wordt er een procedure beschreven om de onderzoeksvragen op 

systematische wijze uit te drukken. Dit laat toe om de volledigheid en de sterkte van de huidige analyse 

te waarborgen. Voor de ontwerpelementen die de grootste invloed op de doelstellingen uitoefenen 

kan de volgende structuur dus gebruikt worden om de onderzoeksvragen te formuleren: 

 

 
Het doel van de onderzoeksvraag nr. [nummer van de onderzoeksvraag] is het vaststellen van de 
manier waarop de ontwerpelementen [ontwerpelementen] de markers [markers] die het nastreven 
van de doelstelling [doelstelling] karakteriseren positief of negatief beïnvloeden. 
 

 

Het onderzoek van een onderzoeksvraag leidt in fine tot lessen die het resultaat zullen zijn van de 

economische analyse en die het mogelijk zullen maken om aanbevelingen voor te stellen. 

 

 
11 Bijvoorbeeld het feit dat er een IPC (“Intermediate Price Cap” voor intermediaire prijslimiet) ingesteld is die 
een maximum biedingsprijs voor de CMU vormt (“Capacity Market Unit” voor een Eenheid in de 
Capaciteitsmarkt) waarvan de contractduur 1 jaar bedraagt, en de parametrering van deze IPC, zijn 
ontwerpelementen die ten opzichte van een ander ontwerpelement moeten beoordeeld worden, dat de 
mogelijkheid voor een CMU vormt om een derogatie van deze IPC aan te vragen.  



-12- 

De tabel hieronder stelt de analyse van de invloed van een ontwerpelement (in een rij) op het nastreven van een CRM-doelstelling (in een kolom) voor. 

 

 

 

 

 

Veilingsfase Ontwerpelementen
Bevoorradingszekerh

eid
Kosten

Technologie 

neutraliteit

Openheid voor de 

gehele markt
Voorafgaande betrokkenheid van belanghebbenden

Communicatie van de CRM informatie aan capaciteitshouders 

Complexiteit van de CRM werkingsregels

CRM timing

Maximumprijs

Volume van de vraagcurve

Structurering en timing van veilingen: toewijzing (Y-4/Y-1) & modaliteiten (VCMU)

Cross Border (FR, DE, NL) deelname mogelijk gemaakt

Indirecte Cross Border (UK) deelname

Financiële garanties (boetes voor de pre-levering en ondertekening van het capaciteitscontract)

Ontvankelijkheidscriterium voor de minimumdrempel

Subsidiecriterium 

Voorwaarden die het mogelijk maken, de deelname van een CMU aan de CRM-veilingen, te valideren (status van haar vergunning...)

Mogelijkheid van een opt-out IN

Reductiefactoren

Contractduur / Investeringsdrempel / Ontvankelijkheidsscriteria van een kost

IPC / Afwijkingen

Dummy bids mechanisme (met uitstel tot de volgende veiling)

Netbeperkingen

Pay-as-bid (vs Pay-as-cleared)

Terugbetalingsverplichting (Strike Price & Reference Price) 

Onbeschikbaarheidspenaliteiten

Secundaire markt Mogelijkheid om zijn vergoedingscontract geheel of gedeeltelijk te verkopen

Voorbereiding van de veiling

Veilingontwerp

Het volume van de vraagcurve is een gevolg van de betrouwbaarheidsnorm en is geen ontwerpelement.

De indirect UK participatie is een gevolg van de europese regels. Het is geen ontwerpelement van de CRM.

Prekwalificatieprocedure

Het subsidiecriterium is erop gericht om dubbele subsidiëring te voorkomen.

Indeling van een CMU

Veilingsalgoritme 

De inachtname van de netbeperkingen is een gevolg van de technische capaciteit van transmissie- en distributienetten.

De overgang van Pay-as-bid naar Pay-as-cleared zal worden beoordeeld in het evaluatierapport na de veilingen voor de  twee eerstvolgende 

leveringsjaren.

Capaciteitscontract

verwaarloosbare invloed

significante invloed

sterke invloed

niet beoordeelde invloed
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ii) Doelstellingen van het CRM 
 

In het kader van het CRM worden er vier doelstellingen in aanmerking genomen: de 

bevoorradingszekerheid, de laagste kosten, de technologische neutraliteit en de openheid naar de 

volledige markt.  De bevoorradingszekerheidsdoelstelling is het hoofddoel en de bestaansreden van 

het CRM. 

Er worden markers aangebracht om het nastreven van elke doelstelling te karakteriseren en om een 

volledige techno-economische analyse van het CRM uit te kunnen voeren. Een marker is een 

waarneembaar gegeven dat een (positieve of negatieve) indicatie geeft over het nastreven van een 

doelstelling wanneer de verwezenlijking van deze doelstelling niet direct meetbaar is12. 

 

Markers Beschrijving 
Bevoorradingszekerheid (BZ) 

BZ[geselecteerd volume] 

Het in een veiling geselecteerde volume moet zo 
dicht mogelijk bij het volume liggen dat nodig 
wordt geacht om via die veiling te worden 
geselecteerd. 

BZ[Garanties&risico’s] 

De bijdrage op de lange termijn aan de 
bevoorradingszekerheid van het 
capaciteitsvolume dat voor het leveringsjaar is 
geselecteerd, moet worden gegarandeerd en de 
eventuele risico's van niet-levering van de dienst 
moeten worden beheerst. 

BZ[Garanties&risico’s_geselecteerde 
biedingen] 

De beschikbaarheid van de geselecteerde 
capaciteit wordt aan het einde van de veiling 
“gegarandeerd” door een capaciteitscontract dat 
moet worden getekend en nageleefd. 

BZ[Garanties&risico’s_opt-out IN] 

Het capaciteitsvolume waarvoor een opt-out 
werd meegedeeld en dat tijdens de Y-4-veiling als 
“IN”13 is gekwalificeerd wordt overgedragen naar 
de Y-1-veiling.  Het capaciteitsvolume waarvoor 
een opt-out werd meegedeeld en dat aan het 
einde van de Y-1-veiling als “IN” werd 
gekwalificeerd, biedt niet dezelfde garanties voor 
de bevoorradingszekerheid als een geselecteerde 
bieding. 

BZ[Termijn/Tijdlijn] 

Wat de aanvullende projecten betreft, moet de 
tijdlijn (Y-4- of Y-1-veiling) van de deelname aan 
het CRM van de geselecteerde technologieën 
verenigbaar zijn met de termijnen voor de 
implementatie van deze technologieën.  

 
12 Ter illustratie kan een doelstelling van het scheppen van een concurrentieklimaat niet direct worden gemeten. 
Aan de andere kant kunnen de deelname van veel gediversifieerde spelers en talrijke en gediversifieerde 
biedingsprijzen markers vormen die waarschijnlijk een “grote” concurrentie laten zien. 
13 Het opt-out volume wordt in twee categorieën ingedeeld: “IN” en “OUT”. Het opt-out volume dat als “IN” 
gekwalificeerd wordt, draagt bij tot de toereikendheid (adequacy). Het opt-out volume dat als “OUT” 
gekwalificeerd wordt, draagt niet bij tot de toereikendheid (adequacy). 
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Laagste kosten (LK) 

LK[Conc. Omg.] 
De veiling moet plaats vinden in een 
concurrentieel klimaat.  

LK[Termijn/Tijdlijn] 

Wat de aanvullende projecten betreft, moet de 
tijdlijn (Y-4- of Y-1-veiling) van de deelname aan 
het CRM van de geselecteerde technologieën 
verenigbaar zijn met de termijnen voor de 
implementatie van deze technologieën. 

 

Technologische neutraliteit (TN) 

TN[Diversiteit] 

De veiling moet een zekere diversiteit van de 
deelnemers aan de verschillende stadia van de 
veiling tonen. De redelijkheid van deze diversiteit 
moet worden beoordeeld in relatie tot het 
potentieel (op de markt bestaand of 
groeipotentieel) van een technologiecategorie. 

TN[Termijn/Tijdlijn] 

Wat de aanvullende projecten betreft, moet de 
tijdlijn (Y-4- of Y-1-veiling) van de deelname aan 
het CRM van de geselecteerde technologieën 
verenigbaar zijn met de termijnen voor de 
implementatie van deze technologieën. 

 

Openheid naar de Volledige Markt (OVM) 

OVM[Diversiteit] 

De veiling moet een zekere diversiteit van de 
deelnemers aan de verschillende stadia van de 
veiling tonen. De redelijkheid van deze diversiteit 
moet worden beoordeeld in relatie tot het 
potentieel (op de markt bestaand of 
groeipotentieel) van een technologiecategorie. 

 

Bevoorradingszekerheidsdoelstelling 
 

De doelstelling van de bevoorradingszekerheid is de bestaansreden en het hoofddoel van het CRM. 

Het begrip betrouwbaarheidsnorm werd in (1) art. 7undecies §7 van de CRM-wet van 15 maart 2021 

ingevoerd en vastgelegd als de te bereiken doelstelling14. Meer expliciet worden de voorwaarden 

waaronder de implementatie van het CRM zijn doel zal hebben bereikt nader beschreven in (2) het 

Verslag aan de Koning van het Koninklijk Besluit van 28 april 202115. 

1. CRM-wet, art. 7undecies, §7: “Het niveau van bevoorradingszekerheid te bereiken 

door het capaciteitsvergoedingsmechanisme, komt overeen met de 

betrouwbaarheidsnorm. De vraagcurves voor de veilingen worden zodanig 

gekalibreerd dat deze betrouwbaarheidsnorm bereikt wordt. ” 

 
14 Wet 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 
15 Koninklijk besluit tot vaststelling van de parameters 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. 
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2. Verslag aan de Koning van het Koninklijk besluit van 28 april 2021: “Het garanderen 

van bevoorradingszekerheid: dit wil zeggen dat eens de T-4 en T-1 veiling zijn 

gehouden, de betrouwbaarheidsnorm moet gehaald worden. In het tegenovergestelde 

geval zou het CRM zijn doelstelling niet bereikt hebben. Aangezien punt B overeenkomt 

met het volume dat nodig is om de betrouwbaarheidsnorm te halen moet verzekerd 

worden dat dit volume wordt gecontracteerd. ” 

 

“Het mechanisme is van toepassing op de volledige markt, wat betekent dat het alle 

capaciteit vergoedt die nodig is om aan de verwachte vraag te voldoen, waardoor de 

betrouwbaarheidsnorm, d.w.z. het vooraf bepaalde niveau van 

bevoorradingszekerheid van het land, wordt gewaarborgd. ” 

 

Samengevat wordt de bevoorradingszekerheidsdoelstelling geacht te zijn bereikt als aan het einde van 

de Y-1-veiling wordt voldaan aan de betrouwbaarheidsnorm voor het beoogde leveringsjaar. Dit wil 

zeggen dat de geschatte capaciteit die nodig is om aan de betrouwbaarheidsnorm te voldoen, moet 

worden gecontracteerd. 

Om het nastreven van deze doelstelling door de implementatie van een CRM-veiling te evalueren, 

worden in dit verslag markers gedefinieerd. Er worden drie markers gedefinieerd, die kunnen 

verschillen naargelang het om een Y-4- of Y-1-veiling gaat. De marker BZ[geselecteerd volume] betreft 

de selectie16 van het volledige volume of een deel van het volume dat nodig wordt geacht om tijdens 

een veiling te worden geselecteerd. De marker BZ[Garanties&risico’s] bestaat uit het beoordelen van 

de garanties en risico's met betrekking tot de bijdrage aan de bevoorradingszekerheid van het 

verwachte capaciteitsvolume voor het beoogde leveringsjaar. Deze marker BZ[Garanties&risico’s] is 

verdeeld in twee submarkers: 

• de marker BZ[Garanties&risico’s_geselecteerde biedingen] bestaat uit het beoordelen van de 

garanties betreffende de bijdrage, op termijn, aan de bevoorradingszekerheid van het 

geselecteerde capaciteitsvolume voor het leveringsjaar en de eventuele risico's van niet-

levering van de dienst 

• de marker BZ[Garanties&risico’s_opt-out IN] bestaat uit het beoordelen van de garanties 

betreffende de bijdrage, op termijn, aan de bevoorradingszekerheid van het opt-out volume 

dat als “IN” gekwalificeerd is. 

De marker BZ[Termijn/Tijdlijn] bestaat uit het beoordelen van de compatibiliteit tussen de 

geselecteerde technologieën en de termijnen voor de verwezenlijking van deze technologieën 

betreffende de aanvullende capaciteitsprojecten. 

  

 
16 Een capaciteitsvolume wordt geselecteerd als er een gelijkwaardige bieding voor het volume bestaat die 
tijdens de veiling werd geselecteerd. De geselecteerde biedingen worden door Elia gepubliceerd na uitvoering 
van het veilingalgoritme in het veilingrapport. 
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✓ BZ[geselecteerd volume]: het in een veiling geselecteerde volume moet zo dicht mogelijk bij het 

volume liggen dat nodig wordt geacht om via die veiling te worden geselecteerd. 

 

Een verdeling van het te contracteren volume voor elk van de twee veilingen wordt vastgelegd 

overeenkomstig het Ministerieel Besluit houdende instructie aan de netbeheerder om de 

veiling te organiseren17. 

➢ Voor een Y-4-veiling zal het niet geselecteerde volume naar de Y-1-veiling kunnen worden 

overgedragen. Het doel van de Y-4-veiling is om een belangrijk deel van het nodige volume 

te selecteren/contractueel vast te leggen. Een overbrenging van een belangrijk deel van 

dit volume naar de Y-1-veiling vormt een afwijking ten opzichte van de doelstelling van 

deze eerste veiling en vormt een onzekerheid tegenover de 

bevoorradingszekerheidsdoelstelling. 

➢ Voor een Y-1-veiling zou het niet selecteren van het geveilde volume betekenen dat het 

CRM niet het volume zou hebben gecontracteerd dat nodig wordt geacht om aan de 

betrouwbaarheidsnorm te voldoen. Het volume dat niet is geselecteerd vanwege het niet 

deelnemen aan het CRM van een opt-out capaciteitsvolume dat als “IN” gekwalificeerd is, 

ondermijnt echter de bevoorradingszekerheid niet omdat de capaciteit tijdens het 

beoogde leveringsjaar op de markt aanwezig zal zijn. Het gecontracteerde volume biedt 

echter meer garanties dan een volume dat een opt out ‘IN’ notificatie gedaan heeft, zoals 

beschreven in de volgende sectie. 

 

✓ BZ[Garanties&risico’s]: de bijdrage op de lange termijn aan de toereikendheid (adequacy) van 

het volume aan capaciteit dat voor het leveringsjaar is geselecteerd, moet worden gegarandeerd 

en de eventuele risico's van niet-levering van de dienst moeten worden beheerst 

Het volume dat op het einde van een veiling beschouwd kan worden als deelnemend aan de 

inspanning om te voldoen aan de vraag (adequacy), tijdens een leveringsjaar bestaat uit (i.) 

het volume van de geselecteerde biedingen, (ii.) het opt-out volume dat als “IN” gekwalificeerd 

is en (iii.) het volume van de niet in aanmerking komende capaciteit. Er kunnen twee 

submarkers gedefinieerd worden die toelaten om het volgende te beoordelen: 

• BZ[Garanties&risico’s_geselecteerde biedingen]: de garanties betreffende de 

bijdrage, op termijn, aan de bevoorradingszekerheid van het geselecteerde 

biedingsvolume en de eventuele risico's van niet-levering van de dienst verbonden aan 

dit capaciteitsvolume  

• BZ[Garanties&risico’s_opt-out IN]: de garanties betreffende de bijdrage, op termijn, 

aan de bevoorradingszekerheid van het opt-out volume dat als “IN” gekwalificeerd is 

• Het niet in aanmerking komende capaciteitsvolume wordt van te voren berekend voor 

het beoogde leveringsjaar. Dit volume zal als deelnemend aan de inspanning om te 

voldoen aan de vraag (adequacy) beschouwd worden en moet niet in veiling gebracht 

worden. 

 

 
17 30 APRIL 2021. - Ministerieel besluit houdende instructie aan de netbeheerder om de veiling te organiseren 
vier jaar voor de periode van capaciteitslevering startend op 1 november 2025, de parameters die nodig zijn voor 
de organisatie van voornoemde veiling, het maximale volume aan capaciteit dat kan gecontracteerd worden met 
alle houders van niet bewezen capaciteit, en houdende het minimaal te reserveren volume voor de veiling die 
één jaar voor de periode van capaciteitslevering georganiseerd wordt, overeenkomstig artikel 7undecies, § 6, 
eerste lid van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 
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✓ BZ[Garanties&risico’s_geselecteerde biedingen]: de beschikbaarheid van de 

geselecteerde capaciteit wordt aan het einde van de veiling “gegarandeerd” door een 

capaciteitscontract dat moet worden getekend en nageleefd. 

 

Hoewel de biedingen die door de marker BZ[geselecteerd volume] beoogd worden 

geselecteerd worden, zijn zij niet volledig vrij van risico’s betreffende hun bijdrage aan 

de bevoorradingszekerheid.  Het is immers mogelijk dat de geselecteerde biedingen 

hun CRM capaciteitscontract niet tekenen of de contractuele verplichtingen van het 

capaciteitscontract niet nakomen.  

Informatie over de risico’s van het niet tekenen of het niet nakomen van de 

contractuele bepalingen maakt het mogelijk om de eventuele risico’s te beoordelen 

met betrekking tot het vermogen om de verwachte dienst te leveren in termen van 

bijdrage aan de bevoorradingszekerheid. ELIA verzamelt informatie die het mogelijk 

maakt om deze risico’s te beoordelen aan de hand van de trimestriële verslagen18 en 

de controlemomenten19. Er werd een bijkomend controlemoment (15/3/2022)  

ingevoerd specifiek voor het leveringsjaar 2025-2026, zoals beschreven in het 

parlementair werk20. 

Als een operator van een geselecteerde CMU zijn verbintenis niet nakomt: 

o Tussen de Y-4-veiling en de Y-1-veiling laat de secundaire markt de overdracht 

van het contract naar een andere operator toe en, voor zover het contract niet 

via het CRM naar een andere operator kan worden overgedragen, zal een 

gelijkwaardig bijkomend volume in de Y-1-veiling gebracht kunnen worden. 

Dit zal dus als gevolg hebben dat het volledige biedingsvolume dat nodig 

wordt geacht voor Y-1 potentieel vergroot. 

o Voor een afwijking die wordt vastgesteld nadat de parameters voor de Y-1-

veiling zijn vastgelegd, indien de secundaire markt de overdracht van het 

capaciteitscontract naar een andere CMU-operator niet toelaat, dan zal het 

CRM er niet in zijn geslaagd te allen tijde te garanderen dat het volume dat 

nodig is om aan de betrouwbaarheidsnorm te voldoen, tijdens het 

leveringsjaar op de markt aanwezig is. 

 

✓ BZ[Garanties&risico’s_opt-out IN]: het capaciteitsvolume dat na afloop van de Y-4-

veiling als “opt-out IN” gekwalificeerd is verhoogt het volume voor de Y-1-veiling. Het 

capaciteitsvolume dat aan het einde van de Y-1-veiling als “opt-out IN” werd 

gekwalificeerd, biedt niet dezelfde garanties voor de bevoorradingszekerheid als een 

bieding op grond van een capaciteitscontract. 

 

Voor een operator die een opt-out heeft uitgevoerd die in Y-4 als “IN” gekwalificeerd 

is, zijn er verschillende mogelijkheden in Y-1. Deze operator zal kunnen kiezen tussen 

ofwel (i.) het indienen van een bieding in de Y-1-veiling, ofwel (ii.) het meedelen van 

de buitenwerkingstelling (opt-out OUT) in de Y-1-veiling, ofwel (iii.) het meedelen van 

een opt-out die als “IN” gekwalificeerd is in de Y-1-veiling. De gevolgen van elke 

 
18 Elke capaciteitsleverancier van additionele of virtuele CMU bezorgt driemaandelijks een verslag aan ELIA om 
het te informeren over de vooruitgang van zijn project (Afdeling 8.3.3 van de Werkingsregels van het CRM) 
19 ELIA voert een pre-leveringscontrole uit ter gelegenheid van de controlemomenten (Afdeling 8.3.1 van de 
Werkingsregels van het CRM) 
20https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cf

m?lang=N&legislat=55&dossierID=2466 
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beslissing voor het nastreven van de bevoorradingszekerheidsdoelstelling worden 

hieronder beschreven: 

 

(i.) Voor zover een operator een bod zou indienen op de Y-1-veiling, zal de 

implementatie van het CRM het mogelijk gemaakt hebben om deze bieding 

van bestaande capaciteit potentieel te selecteren. 

(ii.) Een bestaande capaciteit zou een opt-out kunnen meedelen die tijdens de Y-

1-veiling als “IN” zou gekwalificeerd worden. Deze capaciteit die als opt-out IN 

gekwalificeerd is kan namelijk a priori als aanwezig op de markt beschouwd 

worden, maar deze capaciteit is niettemin niet contractueel vastgelegd, wat 

de garantie tot effectieve deelname ervan aan de bevoorradingszekerheid 

voor het beoogde leveringsjaar vermindert; deze capaciteit zou niet 

aangespoord worden om haar beschikbaarheid te verzekeren via het 

boetemechanisme voor onbeschikbaarheid dat in het CRM-

capaciteitscontract ingevoegd is. 

(iii.) Een bestaande capaciteit zou een opt-out kunnen meedelen die tijdens de Y-

1-veiling als “OUT” zou gekwalificeerd worden. Bijgevolg wordt een 

aanvullend capaciteitsvolume in veiling gebracht. In overeenstemming met 

art. 4bis van de Elektriciteitswet zou een capaciteit het volgende kunnen 

meedelen (wettelijke verplichting voor een betrokken capaciteitsvolume van 

meer dan 5 MW): 

• een tijdelijke buitenwerkingstelling of een tijdelijke structurele 

capaciteitsvermindering. De wettelijk opgelegde uiterste datum voor een 

dergelijke mededeling is ten laatste 31 juli Y-1 voor een ingangsdatum na 

31 maart van het jaar Y; of 

• een definitieve buitenwerkingstelling of een definitieve structurele 

vermindering. De wettelijk opgelegde uiterste datum voor een dergelijke 

mededeling is ten laatste 31 juli Y-1 voor een ingangsdatum na 31 oktober 

van het jaar Y.  

In het geval dat de aankondiging van een opt-out die als “OUT” kan 

gekwalificeerd worden voor het einde van de prekwalificatiefase (15 juni) 

plaatsvindt, wordt de markt geïnformeerd en kunnen er meer voorgestelde 

aanvullende capaciteitsprojecten zijn in reactie op het volume van de nieuwe 

vereiste projecten die gecommuniceerd worden. Deze reactie van de markt 

kan echter niet plaatsvinden in het geval dat de mededeling van het verlaten 

van de markt na het einde van de prekwalificatiefase (tussen 15 juni en 31 juli 

van het Y-1-veilingjaar) plaatsvindt. 

 

✓ BZ[Termijn/Tijdlijn]: wat de aanvullende projecten betreft, moet de tijdlijn (Y-4- of Y-1-veiling) 

van de deelname aan het CRM van de geselecteerde technologieën verenigbaar zijn met de 

termijnen voor de implementatie van deze technologieën. 

 

De verdeling van het in veiling te brengen volume in twee veilingstijdlijnen (Y-4 en Y-1) was 

oorspronkelijk met name ingevoerd om de deelname van de verschillende technologieën en 

projecten mogelijk te maken, los van hun doorlooptijd.  Sommige capaciteiten die een 
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doorlooptijd van meer dan 1 jaar nodig hebben tussen hun selectie en het eerste leveringsjaar 

zijn immers niet bij machte om de voorziene dienst in het kader van de Y-1-veiling te leveren. 

A contrario kunnen sommige capaciteiten geen 4 jaar op voorhand een verbintenis voor een 

leveringsperiode aangaan en zullen zij de Y-1-veiling verkiezen. 

In het kader van de Y-4-veiling zou een selectie van technologieën waarvan de doorlooptijd 

een deelname aan Y-1 mogelijk maakt een risico opleveren omdat:  

➢ dergelijke projecten die in Y-4 zijn geselecteerd, evenveel projecten zijn die niet aan 

de Y-1-veiling zullen deelnemen, wat potentieel een risico met zich meebrengt dat er 

onvoldoende capaciteit aan Y-1 zal deelnemen. 

➢ deze projecten kunnen potentieel in Y-4 worden geselecteerd ten koste van bepaalde 

andere aanvullende capaciteitsprojecten waarvan deelname alleen mogelijk is in Y-4 

vanwege hun eigen doorlooptijd. Als deze projecten niet worden uitgevoerd, ontstaat 

er een potentieel risico dat de capaciteit die door de Y-4- en de Y-1-veiling voor het 

beoogde leveringsjaar wordt geselecteerd, ontoereikend is. 
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Doel van de laagst mogelijke kostprijs 
 

De lagere kosten-doelstelling wordt in art. 7undecies § 1. van de CRM-wet gedefinieerd: “Het 

capaciteitsvergoedingsmechanisme is zodanig ontworpen dat de kostprijs ervan zo laag mogelijk 

blijft. ” 

Markers betreffende “de concurrentiekracht in de veilingomgeving” (marker LK[Conc. Omg.]) en “de 

compatibiliteit tussen de tijdlijn van de deelname aan het CRM van de geselecteerde technologieën en 

de doorlooptijd van de genoemde technologieën” (marker LK[Termijn/Tijdlijn]) zijn gedefinieerd om 

de beoordeling van het nastreven van de lagere kosten-doelstelling op een gegeven veiling mogelijk te 

maken. 

✓ LK[Conc. Omg.]: de omgeving van een veiling moet concurrentieel zijn. Dit kan onderzocht worden 

op basis van: 

➢ Een verscheidenheid aan biedingen die tijdens de veiling zijn ingediend (met name de 

variantie van de biedingsprijzen) 

➢ Concurrentiedruk op de veiling (omvang van de ingediende biedingen in verhouding tot 

het volume dat moet worden gecontracteerd) 

➢ De afwezigheid bij de veiling van biedingen waarvan de prijs duidelijk lijkt te verschillen 

van de geschatte behoefte aan vergoeding 

➢ Het ontbreken van marktmanipulatie21 waarbij de regels worden gebruikt op een manier, 

die niet in het implementatieplan van het CRM was voorzien en die zou resulteren in 

hogere kosten voor deze laatste. 

 

✓ LK[Garanties&risico’s]: de bijdrage op de lange termijn aan de toereikendheid (adequacy)van 

het volume aan capaciteit dat voor het leveringsjaar is geselecteerd, moet worden gegarandeerd 

en de eventuele risico's van niet-levering van de dienst moeten worden beheerst. 

Het volume dat op het einde van een veiling kan worden beschouwd als deelnemend aan de 

inspanning om te voldoen aan de vraag (adequacy) tijdens een leveringsjaar bestaat uit (i.) het 

volume van de geselecteerde biedingen, (ii.) het opt-out volume dat als “IN” gekwalificeerd is 

en (iii.) het volume van de niet in aanmerking komende capaciteit. Er kunnen twee submarkers 

gedefinieerd worden die toelaten om het volgende te beoordelen: 

• LK[Garanties&risico’s_geselecteerde biedingen]: de garanties betreffende de 

bijdrage, op termijn, aan de bevoorradingszekerheid van het geselecteerde 

biedingsvolume en de eventuele risico’s van niet-levering van de dienst verbonden aan 

dit capaciteitsvolume. 

• LK[Garanties&risico’s_opt-out IN]: de garanties betreffende de bijdrage, op termijn, 

aan de bevoorradingszekerheid van het opt-out volume dat als “IN” gekwalificeerd is 

• Het niet in aanmerking komende capaciteitsvolume wordt van te voren berekend voor 

het beoogde leveringsjaar. Dit volume zal als deelnemend aan de inspanning om te 

voldoen aan de vraag  (adequacy) beschouwd worden en wordt niet in veiling 

gebracht. 

 
21 Een gedetailleerde beschrijving van marktmanipulatie wordt in art. 7undecies § 13 van de CRM-wet gegeven. 
Er is voorzien dat de CREG een controle uitvoert en bepaalde penaliteiten kan opleggen, zoals voorzien in art. 31 
van de CRM-wet. 
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✓ LK[Garanties&risico’s_geselecteerde biedingen]: de beschikbaarheid van de geselecteerde 

capaciteit wordt aan het einde van de veiling verzekerd door een capaciteitscontract dat moet 

worden getekend en nageleefd. 

 

Hoewel de biedingen aan het einde van een veiling geselecteerd worden, kunnen er op termijn 

risico’s met betrekking tot hun bijdrage aan de bevoorradingszekerheid blijven bestaan.  Het 

blijft immers mogelijk dat de geselecteerde biedingen hun CRM capaciteitscontract niet 

tekenen of de contractuele verplichtingen van het capaciteitscontract niet nakomen. 

Informatie over de risico’s van het niet tekenen of het niet nakomen van de contractuele 

bepalingen maakt het mogelijk om de risico’s met betrekking tot de beschikbaarheid te 

beoordelen. ELIA verzamelt informatie die het mogelijk maakt om deze risico’s te beoordelen 

naar aanleiding van de trimestriële verslagen22 en de controlemomenten23. 

Als een operator van geselecteerde CMU zijn verbintenis niet nakomt: 

o Tussen de Y-4-veiling en de Y-1-veiling laat de secundaire markt de overdracht 

van het contract naar een andere operator toe en, voor zover het contract niet 

via het CRM naar een andere operator kan worden overgedragen, zal een 

gelijkwaardig bijkomend volume in de Y-1-veiling gebracht kunnen worden. 

De mate van concurrentie op deze veiling wordt verminderd door de 

verhoging van het aanvullende capaciteitsvolume dat nodig is. Dit zal dus als 

mogelijk gevolg hebben dat de kosten van het CRM verhogen. 

o Voor een afwijking die na het bepalen van de parameters voor de Y-1-veiling 

wordt vastgesteld, als de secundaire markt de overdracht van het 

capaciteitscontract naar een andere CMU-operator niet toestaat, dan zouden 

de kosten van het CRM worden verlaagd. Echter, het CRM zal er hoofdzakelijk 

niet in geslaagd zijn om ervoor te zorgen dat het volume dat nodig is om aan 

de betrouwbaarheidsnorm te voldoen, tijdens het leveringsjaar, op de markt 

aanwezig is. 

 

✓ LK[Garanties&risico’s_opt-out IN]: het capaciteitsvolume dat op het einde van de Y-4-veiling als 

“opt-out IN” gekwalificeerd is brengt onzekerheid voor de Y-1-veiling met zich mee. Het 

capaciteitsvolume dat aan het einde van de Y-1-veiling als “opt-out IN” werd gekwalificeerd, 

biedt niet dezelfde garanties voor de bevoorradingszekerheid als een geselecteerde bieding. 

 

Voor een operator die een opt-out heeft uitgevoerd die in Y-4 als “IN” gekwalificeerd is, zijn er 

verschillende mogelijkheden in Y-1. Deze operator zal kunnen kiezen tussen ofwel (i.) het 

indienen van een bieding op de veiling, ofwel (ii.) het meedelen van de buitenwerkingstelling 

(opt-out OUT), ofwel (iii.) het meedelen van een opt-out die als opt-out IN gekwalificeerd is. 

De gevolgen van elke beslissing voor het nastreven van de lagere kosten-doelstelling worden 

hieronder opgesomd: 

(i.) Voor zover de operator een bod op de Y-1-veiling zou indienen, komen de 

kosten overeen met de kosten die nodig zijn voor het nastreven van de 

bevoorradingszekerheidsdoelstelling (hoofddoel van het CRM) 

 
22 Elke capaciteitsleverancier van additionele of virtuele CMU bezorgt driemaandelijks een verslag aan ELIA om 
het te informeren over de vooruitgang van zijn project (Afdeling 8.3.3 van de Werkingsregels van het CRM) 
23 ELIA voert een pre-leveringscontrole uit ter gelegenheid van de controlemomenten (Afdeling 8.3.1 van de 
Werkingsregels van het CRM) 
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(ii.) Een bestaande capaciteit zou een opt-out kunnen meedelen die op de Y-1-

veiling als “IN” zou gekwalificeerd worden. Deze capaciteit die een opt-out 

heeft en die als “IN” gekwalificeerd is streeft niet volledig naar een 

bevoorradingszekerheidsdoelstelling (cf. marker BZ[Garanties&risico’s_opt-

out IN]). De kosten van het CRM worden echter verlaagd in verhouding tot de 

situatie (i.) omdat aan deze capaciteit geen enkele vergoeding betaald moet 

worden. 

(iii.) Een bestaande capaciteit zou een opt-out die als “OUT” gekwalificeerd is 

kunnen meedelen. In dit geval zouden de kosten van het CRM verhoogd 

worden aangezien een gelijkwaardig aanvullend capaciteitsvolume, dat a 

priori duurder is, contractueel zal moeten worden vastgelegd. 

 

✓ LK[Termijn/Tijdlijn]: Betreffende de additionele projecten moet de tijdlijn (Y-4- of Y-1-veiling) 

van de deelname aan het CRM van de geselecteerde technologieën verenigbaar zijn met de 

termijnen voor de implementatie van deze technologieën. 

➢ Sommige technologieën worden meer verwacht in Y-4, omdat hun doorlooptijden langer 

zijn dan een jaar24: 

o CCGT25 

o OCGT26 

o IC Gas Engine27 

o CHP28 

➢ En andere kunnen aan de Y-1-veiling deelnemen, omdat hun doorlooptijden korter zijn 

dan een jaar29: 

o Batterijen 

o Vraagbeheer 

In het kader van de Y-4-veiling kan een selectie van technologieën waarvan de doorlooptijd 

een deelname aan Y-1 mogelijk maakt een risico opleveren omdat:  

➢ Dergelijke projecten die in Y-4 geselecteerd zijn evenveel projecten zijn die niet aan de Y-

1-veiling zullen deelnemen, wat potentieel het prijsniveau van deze Y-1-veiling verhoogt 

wegens minder concurrentie of in het slechtste geval een tekort aan de aan Y-1 

deelnemende capaciteit zou kunnen veroorzaken om het geselecteerd volume te 

bereiken (lagere kosten maar de bevoorradingszekerheidsdoelstelling zou in dit geval niet 

meer bereikt worden). 

➢ Deze projecten - waarvan de doorlooptijd kort is - worden potentieel in Y-4 geselecteerd 

ten koste van bepaalde andere aanvullende capaciteitsprojecten waarvan deelname 

alleen mogelijk is in Y-4 vanwege hun eigen doorlooptijd. Het niet uitvoeren van deze 

projecten - waarvan de doorlooptijd langer is - brengt potentieel grotere kosten voor het 

CRM teweeg voor zover deze projecten op lange termijn goedkoper konden geweest zijn 

 
24 US EIA, februari 2020, Capital Cost and Performance Characteristic Estimates for Utility Scale Electric Power 
Generating Technologies   
25 CCGT: “Combined Cycle Gas Turbine” voor gasturbine in gecombineerde cyclus 
26 OCGT: “Open Cycle Gas Turbine” voor gasturbine met open cyclus 
27 IC Gas Engine: “Internal Combustion Gas Engine” voor interne gasverbrandingsmotor 
28 CHP: “Combined Heat and Power” voor warmtekrachtkoppeling 
29 US EIA, februari 2020, Capital Cost and Performance Characteristic Estimates for Utility Scale Electric Power 
Generating Technologies   
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dan de laatste bieding (de duurste) van de Y-1-veiling. Dit creëert ook een potentieel risico 

op een tekort aan capaciteit dat door Y-4 en Y-1-veilingen voor het beoogde leveringsjaar 

werd geselecteerd (cf. bevoorradingszekerheidsdoelstelling). 
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Technologische neutraliteit-doelstelling 
 

De technologische neutraliteit-doelstelling is één van de doelstellingen van het CRM zoals dit in de 

beslissing van de Europese Commissie over het Belgische CRM nader omschreven is30. Deze 

doelstelling kan worden gezien als de wens om het CRM open te stellen voor alle technologieën en te 

beschouwen als een mechanisme waarvoor de regels voor iedereen rechtvaardig zijn (“level playing 

field”). 

 

Er zijn twee markers gedefinieerd betreffende de openheid voor technologieën (marker 

TN[Diversiteit]) en de Y-4 / Y-1 verdeling (marker TN[Termijn/Tijdlijn]).  

✓ TN[Diversiteit]: de veiling moet een zekere diversiteit van de deelnemers voorleggen in de 

verschillende stadia. De redelijkheid van deze diversiteit moet worden beoordeeld in relatie tot 

het potentieel (op de bestaande markt of groeipotentieel) van een technologiecategorie. Hiervoor 

kan beschrijvende statistische informatie31 worden geanalyseerd: 

• De diversiteit van de technologieën die aan de prekwalificatie deelnemen 

• De diversiteit van de technologieën die een bieding hebben ingediend 

• De diversiteit van de technologieën die in het CRM geselecteerd werden 

• De diversiteit van de technologieën die een derogatie gevraagd hebben / verkregen 

hebben32 

• De diversiteit van de technologieën die een meerjarencontract gevraagd hebben / 

verkregen hebben  

 

✓ TN[Termijn/Tijdlijn]: Net als de markers BZ[Termijn/Tijdlijn] en LK[Termijn/Tijdlijn] met 

betrekking tot de bevoorradingszekerheidsdoelstelling zou een te groot aandeel van projecten in 

Y-4, waarvoor de Y-1-veiling is opgezet, een teken kunnen zijn dat het ontwerp van de veilingen de 

technologische neutraliteit-doelstelling niet voldoende nastreeft. De verdeling in twee veilingen is 

onder meer ingevoerd om de deelname van de verschillende technologieën en projecten mogelijk 

te maken, los van hun doorlooptijd. 

Sommige technologieën moeten hun capaciteitscontract verder van tevoren veiligstellen om tijd 

te hebben om hun productie-eenheid te bouwen. A contrario,  zullen sommige technologieën een 

nauwkeuriger beeld van de marktsituatie nodig hebben tijdens het beoogde leveringsjaar en zullen 

ze een veiling kort voor het beoogde leveringsjaar verkiezen. 

Indien een aanzienlijk aantal en een groot volume van projecten dat voor Y-1 wordt verwacht al 

aanwezig zou zijn in Y-4, zou dit kunnen betekenen dat sommige technologie categorieën een 

voordeel hebben ten opzichte van andere.   

 
30 State aid: Commission approves Belgian Capacity Mechanism, 27 augustus 2021, Europese Commissie 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4442 
31 Informatie zoals het aantal deelnemers, het volume (totaal, gemiddeld en variantie) per status en per 
technologie 
32 Voor de Y-4 veiling voor 2025 worden de derogaties achteraf toegewezen. Er is op dit moment geen informatie 
beschikbaar betreffende het verkrijgen van derogaties van de intermediaire maximumprijs. 
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Doelstelling openheid naar de volledige markt 
 

De doelstelling openheid naar de volledige markt (“Market-wide”) is één van de doelstellingen van het 

CRM voor zover dit in het rapport van de Europese Commissie over het Belgische CRM nader 

omschreven is33. Deze doelstelling kan worden gezien als de wens om het CRM open te stellen voor 

alle soorten capaciteit die op de markt aanwezig zijn (productie, opslag en vraagbeheer), bestaand of 

nieuw, op voorwaarde dat ze zullen bijdragen aan de bevoorradingszekerheid. 

 

✓ OVMDiversiteit: Diversiteit van de CRM-deelnemers 

Beschrijvende statistische informatie over verschillende stadia van het veilingproces om het volgende 

af te leiden: 

• De diversiteit van de deelnemers aan de prekwalificatie 

• De diversiteit van de deelnemers die een bieding hebben ingediend 

• De diversiteit van de deelnemers die in het CRM geselecteerd werden 

Deze diversiteit is niet alleen technologisch, in overeenstemming met de doelstelling van 

technologische neutraliteit, maar ook: bestaande/additionele capaciteit, capaciteitsgrootte, niveau 

van de aansluiting op het elektriciteitsnet, ... De redelijkheid van deze diversiteit moet worden 

beoordeeld in relatie tot het potentieel (bestaand op de markt of groeipotentieel) van een categorie 

van deelnemers. 

  

 
33 State aid: Commission approves Belgian Capacity Mechanism, 27 augustus 2021, Europese Commissie. 
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2. Analyse 
 

Onderzoeksvraag nr. 1 
 

Het doel van onderzoeksvraag nr. 1 is om de manier te bepalen waarop de volgende 
ontwerpelementen: 
 

• Structurering en tijdlijn van de veilingen: het veilingvolume wordt verdeeld over Y-4 en Y-1 
en bepaalde modaliteiten worden gehanteerd (VCMU34...). 

• De mogelijkheid van een opt-out: elke capaciteit kan een volume verklaren dat men niet 
contractueel wenst vast te leggen en waarvoor men de buitenwerkingstelling niet meldt. 

• Het mechanisme van “dummy bids”: dit mechanisme bestaat in het toepassen van een 
verlaging van de vraagcurve van een bepaalde veiling, gelijkgesteld aan het volume van opt-
out IN van dezelfde veiling. Indien een capaciteit in Y-4 een opt-out IN uitvoert, dan kan zij 
in Y-1 toch deelnemen aan een veiling waar het te contracteren volume met hun volume zal 
worden verhoogd. 

• De intermediaire prijslimiet (IPC) 

• De mogelijkheid en de modaliteiten van de aanvraagprocedure van een IPC-derogatie 

• De terugbetalingsverplichting (Strike Price en Reference Price) 

• De onbeschikbaarheidspenaliteiten 

• De financiële garanties 
 
… een positieve of negatieve invloed op de markers BZ[geselecteerd volume] en 
BZ[Garanties&risico’s_opt-out IN] hebben, die kenmerkend zijn voor het nastreven van de 
bevoorradingszekerheidsdoelstelling. 
 

 

Deze ontwerpelementen hebben in het bijzonder betrekking op de deelname van de bestaande 

capaciteit. 

 

Generieke analyse 
 

Het bestaan van twee veilingen, de opt-out mogelijkheid en het mechanisme van dummy bids hebben 

alle drie een invloed op het nastreven van de bevoorradingszekerheidsdoelstelling. In het geval dat 

een opt-out als “IN” kan worden gekwalificeerd (de overeenkomstige capaciteit is a priori beschikbaar 

voor het beoogde leveringsjaar), wordt het geselecteerd volume rechtstreeks verminderd (cf. 

BZ[geselecteerd volume]). In het geval van een Y-4-veiling ontstaat er onzekerheid  op de Y-1-veiling 

(cf. BZ[Garanties&risico’s_opt-out IN]). In het geval van een Y-1-veiling zal het opt-out “IN” volume 

niet via het CRM contractueel vastgelegd zijn en biedt het daarom niet dezelfde garanties voor de 

bevoorradingszekerheid als een geselecteerde bieding (cf. BZ[Garanties&risico’s_opt-out IN]). 

 
34 VCMU: “Virtual Capacity Market Unit” voor een Eenheid in de Virtuele Capaciteitsmarkt. Het is een Eenheid in 
de  Capaciteitsmarkt verbonden aan een Niet-Bewezen Capaciteit. Een Niet-Bewezen Capaciteit wordt in artikel 
2, 90° van de Elektriciteitswet gedefinieerd: capaciteit die op het tijdstip van indiening van het 
prekwalificatiedossier nog niet kan worden gelinkt aan een specifiek leveringspunt. 
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De beslissing tussen de deelname aan het CRM en de opt-out (“IN” als de capaciteit beschikbaar blijft 

tijdens het leveringsjaar en “OUT” als dit niet het geval is) wordt onder andere bepaald door het niveau 

van de vergoeding dat is toegestaan voor de bestaande capaciteit in het CRM. De volgende 

ontwerpelementen bepalen dit vergoedingsniveau en beïnvloeden de manier waarop de bestaande 

capaciteit aan de veiling deelneemt: 

• De intermediaire prijslimiet (IPC) 

• De mogelijkheid en de modaliteiten van de aanvraagprocedure van een derogatie van de 
intermediaire prijslimiet 

• De terugbetalingsverplichting (Strike Price en Reference Price) 

• De onbeschikbaarheidspenaliteiten 

• De financiële garanties 

Een ontoereikende vergoeding kan leiden tot de selectie van een volume dat lager is dan het geschatte 

vereiste volume (marker BZ[geselecteerd volume]) en tot onzekerheid op de Y-1-veiling (marker 

BZ[Garanties&risico’s_opt-out IN]). Een zekere kalibratie van het vergoedingsniveau is echter 

noodzakelijk voor het nastreven van de Laagste kosten-doelstelling (cf. onderzoeksvraag nr. 5). 

De ontwerpelementen met betrekking tot de onbeschikbaarheidspenaliteiten en de financiële 

garanties zijn elementen die het mogelijk maken effectief te vertrouwen op de bijdrage aan de 

bevoorradingszekerheid van het in de veiling geselecteerde volume (marker 

BZ[Garanties&risico’s_geselecteerde biedingen]). 

 

Analyse van de resultaten van de Y-4-veiling voor 2025 
 

Het opt-out “IN” volume van 3.805,9 MWd wordt in Y-4 van 2025 vastgesteld. Dit proportioneel 

aanzienlijk capaciteitsvolume komt overeen met bestaande CMU's die hebben gekozen voor een opt-

out en die als “opt-out IN” gekwalificeerd werden. Een gedetailleerde schatting  van dit volume per 

technologie kan worden gemaakt door de bestaande capaciteit op de markt in 2021 (bron Elia, Adeq-

Flex 2021) te vergelijken met het volume van de waargenomen deelname (bron Elia, veilingrapport Y-

4 van 2025). 

 

 

 

➢ Marker BZGeselecteerd volume : elke opt-out “IN” veroorzaakt de niet-selectie van een evenwaardig 

volume in de veiling. Het gecontracteerde volume is bijgevolg aanzienlijk lager dan het 

oorspronkelijk volume vastgesteld voor de veiling, wegens een proportioneel groot volume 

van opt-out IN. 

Bestaand Y-4 geselecteerd

MWd MWd MWd

CCGT 3 790                  1 993                1 797       47%

OCGT 265                     39                      226          85%

CHP 86                       -                    86            100%

Opslagtechnologieën op grote schaal 588                     -                    588          100%

Reactie op de vraag 693                     287                   406          59%

Turbojets 152                     64                      88            58%

opt out IN
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➢ Marker BZGaranties&risico’s_opt-out IN : het volume dat als opt-out "IN" is gekwalificeerd zorgt voor 

onzekerheid op de Y-1-veiling omdat er een risico bestaat met betrekking tot de deelname en 

de wijze van deelname van dit volume aan de Y-1-veiling (opt-out "IN" of opt-out "OUT" 

mogelijk). 

Vanwege verschillende redenen lijkt het voor de bestaande capaciteit relevanter om te overwegen om 

aan de tweede veiling deel te nemen: minder onzekerheid over de marktomstandigheden, reeds 

gekend besluit over de toewijzing van de derogaties... Omwille van investeringsredenen kiezen 

sommige bestaande capaciteiten er echter voor om al vanaf Y-4 deel te nemen. 

 

Lessen van Onderzoeksvraag nr. 1 
Elke opt-out “IN” veroorzaakt onzekerheid op de Y-1-veiling in het geval van een Y-4-veiling ofwel 
minder zekerheid voor de deelname aan de bevoorradingszekerheid in geval van een Y-1-veiling. 
Het CRM-design zou de mogelijkheid moeten bieden om vanaf Y-4 een maximum aan bestaande 
capaciteit contractueel vast te leggen (met inachtname van het minimale volume dat moet worden 
gereserveerd voor de Y-1 veiling, overeenkomstig  de elektriciteitswet35) of ervoor te zorgen dat de 
capaciteit met een opt-out “IN” wel degelijk beschikbaar zal zijn voor de bevoorradingszekerheid 
tijdens het beoogde leveringsjaar. 

 

  

 
35 Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, Art. 7undecies §4: 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. 
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Onderzoeksvraag nr. 2 
 

Het doel van onderzoeksvraag nr. 2 is om de manier te bepalen waarop de volgende 

ontwerpelementen: 

 

• Contracttermijnen / Investeringsdrempels /  Ontvankelijkheidscriteria van een kost 

• Terugbetalingsverplichting (Strike Price en Reference Price) 

• De onbeschikbaarheidspenaliteiten 

• De financiële garanties 

• De maximumprijzen 

 

… een positieve of negatieve invloed hebben op de markers BZ[geselecteerd volume] en 

BZ[Termijn/Tijdlijn] die kenmerkend zijn voor het nastreven van de 

bevoorradingszekerheidsdoelstelling. 

 

 

Deze ontwerpelementen hebben in het bijzonder betrekking op de additionele capaciteit. 

 

Generieke analyse 
 

De creatie van projecten inzake additionele capaciteit met het oog op een deelname aan het CRM 

hangt onder andere af van het toegestane vergoedingsniveau voor additionele capaciteit. De 

ontwerpelementen die hierboven opgesomd zijn bepalen het vergoedingsniveau en beïnvloeden de 

financiële levensvatbaarheid van de projecten inzake additionele capaciteit. Een ontwerp dat 

aanleiding geeft tot een ontoereikende vergoeding kan ertoe leiden dat een lager volume dan  

noodzakelijk geacht wordt geselecteerd.  

Het vergoedingsniveau moet echter minimaal zijn om de Laagste kosten-doelstelling na te streven (cf. 

onderzoeksvraag nr. 6). 

Financiële garanties en onbeschikbaarheidspenaliteiten zijn ontwerpelementen die het mogelijk 

maken om effectief te rekenen op de bijdrage aan de toereikendheid (adequacy) van het in de veiling 

geselecteerde volume (cf. onderzoeksvraag nr. 4). 

 

Analyse van de resultaten van de Y-4-veiling voor 2025 
 

Een volume van 3.978,27 MWd aan aanvullende capaciteit heeft aan de Y-4-veiling voor 2025 

deelgenomen. Dit volume was voldoende36, want van de 3.978,27 MWd werd slechts 1.648,27 MWd 

aan het einde van de veiling geselecteerd. 

 
36 De vragen in verband met vergunningen en het naleven van de contractuele verbintenissen worden in deze 
onderzoeksvraag niet behandeld. Zie onderzoeksvraag nr. 3. 
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Lessen van Onderzoeksvraag nr. 2 
Door de aard van het ontwerpmoet het CRM ertoe leiden dat er voldoende deelname van projecten 
inzake additionele capaciteit zal zijn. Zo moeten onder meer de vergoedingsniveaus en het risico dat 
gepaard gaat met de additionele projecten gekalibreerd worden, ten einde de deelname van 
projecten inzake additionele capaciteit in het CRM te stimuleren. 
 

 

  

Bijkomend - nieuwe eenheid 

Gasturbine met gecombineerde cyclus 
1.607,6 MWd geselecteerd: 

▪ ArcelorMittal Belgium: 6 MWd 

▪ Electrabel: 528,71 + 276,64 = 805,35 MWd 

▪ Electrabel: 526,89 + 269,36 = 796,25 MWd 

+ 2.329,55 MWd niet geselecteerd 

 

Kleinschalige opslag 
10,64 MWd geselecteerd: 

▪ Centrica Business Solutions Belgium: 2,64 MWd 

▪ Nala Renewables Belgium BV: 8 MWd 

Grootschalige opslagtechnologie 
30,48 MWd geselecteerd: 

▪ Ruien Energy Storage: 5,28 MWd 

▪ Storm 67: 25,2 MWd 
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Onderzoeksvraag nr. 3 
 

Het doel van onderzoeksvraag nr. 3 is om de manier te bepalen waarop de volgende 

ontwerpelementen: 

 

• De voorwaarden die het mogelijk maken om de deelname van een CMU aan de CRM-

veilingen te valideren (status van de vergunning, ...). 

• De financiële garanties 

• De onbeschikbaarheidspenaliteiten 

• De mogelijkheid om zijn vergoedingscontract geheel of gedeeltelijk te verkopen aan de 

secundaire markt. 

 

… een positieve of negatieve invloed hebben op de marker BZ[Garanties&risico’s_geselecteerde 

biedingen] die kenmerkend is voor het nastreven van de bevoorradingszekerheidsdoelstelling. 

 

 

Deze onderzoeksvraag bestaat erin de invloed te onderzoeken van de ontwerpelementen die garanties 

bieden inzake de levering van de verwachte dienst voor de bevoorradingszekerheid op het nastreven 

van de laagste kosten-doelstelling via de marker BZ[Garanties&risico’s_geselecteerde biedingen]. 

 

Generieke analyse 
 

Sommige ontwerpelementen waarop deze onderzoeksvraag betrekking heeft, komen ook voor in de 

vorige onderzoeksvragen. Het is derhalve passend de besluiten daarvan te herhalen: 

➢ Onderzoeksvraag nr. 1: indien het bereikbare vergoedingsniveau voor de bestaande capaciteit 

te laag is in het CRM, zou de bestaande capaciteit een opt-out kunnen kiezen (gekwalificeerd 

als “IN” of “OUT”). In dat geval bestaat er een risico betreffende de 

bevoorradingszekerheidsdoelstelling (cf. BZ[geselecteerd volume] en 

BZ[Garanties&risico’s_opt-out IN]). 

➢ Onderzoeksvraag nr. 2: indien het bereikbare vergoedingsniveau voor de additionele 

capaciteit te laag is in het CRM, zou er potentieel onvoldoende additionele capaciteit kunnen 

zijn. In dat geval bestaat er een risico betreffende de bevoorradingszekerheidsdoelstelling (cf. 

BZ[geselecteerd volume]). 

(i.) De kosten in verband met de garanties en penaliteiten mogen geen obstakel 

vormen dat leidt tot onvoldoende deelname aan het CRM. 

Daarentegen, indien de voorwaarden van de garanties en penaliteiten onvoldoende bindend zijn, 

zullen biedingen met een groter risico (bijvoorbeeld op niet-realisatie) aan het CRM deelnemen. In dat 

geval bestaat er tevens een risico betreffende de bevoorradingszekerheid (cf. 

BZ[Garanties&risico’s_geselecteerde biedingen]).  

(ii.) De kosten en de beperkingen die gepaard gaan met de garanties en de 

penaliteiten moeten voldoende hoog zijn om het “stevig” karakter van het 

engagement van de deelnemer aan te scherpen om de dienst te verlenen die 

overeenkomstig zijn capaciteitscontract verwacht wordt. 
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Uiteindelijk moeten de kosten en de beperkingen in evenwicht worden gebracht, zodat (i.) ze geen 

obstakel vormen dat zal leiden tot onvoldoende deelname aan het CRM en (ii.) ze een “stevig” 

engagement van de deelnemer waarborgen om de dienst te verlenen die overeenkomstig zijn 

capaciteitscontract verwacht wordt. 

 

Analyse van de resultaten van de Y-4-veiling voor 2025 
 

Wanneer de beschikbaarheid van grotere nieuwe capaciteiten37 niet volledig gegarandeerd is, ontstaat 

er onzekerheid op de Y-1-veiling (cf. marker BZ[Garanties&risico’s_geselecteerde biedingen]). In het 

geval dat deze projecten worden stopgezet, zou immers een transactie op de secundaire markt moeten 

plaatsvinden of zou het volume van de Y-1-veiling proportioneel moeten toenemen. In het tweede 

geval, waarbij het noodzakelijk geschatte volume in Y-1 toeneemt, neemt het risico betreffende het 

nastreven van de bevoorradingszekerheidsdoelstelling toe omdat de behoefte aan additionele 

capaciteit in Y-1 toeneemt. 

Met het oog op een reëel risico van onbeschikbaarheid van een omvangrijke capaciteit voor de periode 

van capaciteitslevering vanaf 1 november 2025, werd een wet tot wijziging van de wet van 29 april, 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, aangenomen op 28/02/202238. Deze wet 

voorziet in de mogelijkheid om een einde te stellen aan een capaciteitscontract dat ondertekend is 

door een operator die niet beschikt over de, in laatste administratieve aanleg, verleende vergunningen 

krachtens gewestelijke regelgeving die vereist zijn voor de bouw en de exploitatie van deze capaciteit 

op 15 maart 2022, indien deze afwezigheid van een vergunning de bevoorradingszekerheid van de 

Belgische regelzone voor de betrokken periode van capaciteitslevering ernstig bedreigt. Daarnaast 

voorziet deze zelfde wet in een overgang tot een bijkomende toewijzing met het oog op het bereiken 

van het initieel vereiste volume in de betrokken veiling, teneinde de bevoorradingszekerheid van het 

land voor de betrokken periode van capaciteitslevering te waarborgen. Bovendien zullen de 

deelnemers van de volgende veilingen voorafgaand aan de uiterste indieningsdatum van de biedingen 

dienen te beschikken over de vereiste vergunning(en) voor de bouw en/of exploitatie krachtens de 

gewestelijke regelgeving. 

Deze wet biedt een oplossing voor de problematiek van de onzekerheid betreffende het project van 

de gascentrale van Vilvoorde (bekendmaking van de weigering van de vergunning door de Vlaamse 

regering kort na de veiling). Het beroep bij de Raad van State voor het project van de gascentrale van 

Awirs valt niet onder deze wet tot wijziging, aangezien de vergunning in laatste administratieve 

instantie bekomen is.  

Afgezien van deze weigering van een vergunning werd er op heden geen enkel risico-element 

geïdentificeerd met betrekking tot de Y-4-veiling die in 2021 plaatsvond. 

 

 

 

 
37 https://www.rtbf.be/article/sortie-du-nucleaire-engie-espere-obtenir-rapidement-un-permis-pour-la-
centrale-au-gaz-de-vilvorde-apres-le-refus-de-zuhal-demir-10896700 
38 
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2022022801&table_name=wet 

about:blank
about:blank
about:blank
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Lessen van Onderzoeksvraag nr. 3 
Het CRM-design moet voldoende omkaderende ontwerpelementen bevatten (zoals financiële 
garanties en onbeschikbaarheidspenaliteiten) om de ernst van de projecten inzake additionele 
capaciteit te verzekeren die een bod doen in het CRM. 
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Onderzoeksvraag nr. 4 
 

Het doel van onderzoeksvraag nr. 4 is om de manier te bepalen waarop het ontwerpelement: 

 

• Structurering en tijdlijn van de veilingen: het veilingvolume wordt verdeeld over Y-4 en Y-1 

en bepaalde specifieke modaliteiten worden gehanteerd (VCMU, ..). 

 

… een positieve of negatieve invloed heeft op de marker BZ[Termijn/Tijdlijn] die kenmerkend is 

voor het nastreven van de bevoorradingszekerheidsdoelstelling. 

 

 

Deze onderzoeksvraag bestaat erin de invloed te onderzoeken van een verdeling in twee veilingen op 

het nastreven van de bevoorradingszekerheidsdoelstelling via de marker BZ[Termijn/Tijdlijn]. 

 

Generieke analyse 
 

✓ Het bestaan van twee veilingen wordt gerechtvaardigd door de wil om de verschillende 

technologieën en projecten de mogelijkheid te bieden deel te nemen, ongeacht hun doorlooptijd. 

Indien er echter onverenigbaarheid wordt vastgesteld tussen de deelnametijdlijn van een technologie 

(Y-4- of Y-1-veiling) en de doorlooptijd ervan zou de marker BZ[Termijn/Tijdlijn] negatief worden 

beïnvloed. 

 

Analyse van de resultaten van de Y-4-veiling voor 2025 
 

De typische doorlooptijden van additionele projecten van batterijtechnologieën39 en de 

vraagflexibiliteit (DSR) bedragen minder dan 1 jaar. De volumes aan projecten inzake additionele 

capaciteit die beantwoorden aan die technologieën die geselecteerd zijn na afloop van de Y-4-veiling 

zijn de volgende : 

• Kleinschalige opslag: 10,64 MWd 

• Grootschalige opslag: 30,48 MWd 

• Vraagbeheer: 0 MWd 

• Deelname via het VCMU-mechanisme: 0 MWd 

 

 Het volume aan additionele projecten waarvan de doorlooptijd een deelname aan Y-1 toelaat 

en die geselecteerd zijn in Y-4, neemt in de Y-4-veiling geen aanzienlijke plaats in. Het 

onderzoek naar de compatibiliteit tussen de technologieën van geselecteerde additionele 

projecten en hun doorlooptijden vastgesteld in de Y-4-veiling voor levering in 2025 wijst niet 

op een bijzonder risico voor het nastreven van de bevoorradingszekerheidsdoelstelling 

 
39 US EIA, februari 2020, Capital Cost and Performance Characteristic Estimates for Utility Scale Electric Power 
Generating Technologies   
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Lessen van Onderzoeksvraag nr. 4 
De structurering van het CRM in twee veilingen voor eenzelfde leveringsperiode is een belangrijk 
ontwerpelement van het CRM. De veilingen moeten dusdanig gekalibreerd worden dat er 
voldoende deelname (om het noodzakelijk geachte volume te selecteren) van de markt mogelijk is. 
De analyse van de resultaten van de Y-4-veiling voor 2025 wijst op het feit dat de 
bevoorradingszekerheidsdoelstelling wordt nagestreefd.  
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Onderzoeksvraag nr. 5 
 

Het doel van onderzoeksvraag nr. 5 is om de manier te bepalen waarop de volgende 

ontwerpelementen: 

• Structurering en tijdlijn van de veilingen : Het veilingvolume wordt verdeeld over Y-4 en Y-

1 en bepaalde modaliteiten worden gehanteerd (VCMU, ..). 

• De mogelijkheid van een opt-out gekwalificeerd als een opt-out IN: elke capaciteit kan een 

volume verklaren dat zij niet wenst contractueel vast te leggen en waarvoor zij de 

buitenwerkingstelling niet aanmeldt. Deze capaciteiten worden als opt-out IN 

gekwalificeerd in het veilingproces. 

• Het mechanisme van “dummy bids”: dit mechanisme bestaat erin de vraagcurve met het 

opt-out IN volume te verlagen. Indien een capaciteit in Y-4 een opt-out IN uitvoert, kan zij 

in Y-1 toch deelnemen aan een veiling waar het te contracteren volume met hun volume zal 

worden verhoogd. 

• Het vergoedingsniveau dat aan de bestaande capaciteit wordt toegestaan 

o IPC / Derogaties 

o De terugbetalingsverplichting (Strike Price en Reference Price) 

o De onbeschikbaarheidspenaliteiten 

o De financiële garanties 

… een positieve of negatieve invloed hebben op de markers LK[Conc. Omg.] en 

LK[Garanties&risico’s_opt-out IN] die kenmerkend zijn voor het nastreven van het doel van de lage 

kostprijs. 

 

 

Deze ontwerpelementen hebben in het bijzonder betrekking op de deelname van de bestaande 

capaciteit. 

 

Generieke analyse 
 

Elke capaciteit die in Y-4 als een opt-out IN wordt gekwalificeerd, kan ofwel (i.) in Y-1 als opt-out IN 

worden gekwalificeerd, (ii.) in Y-1 deelnemen of (iii.) vóór Y-1 de markt verlaten of in Y-1 als opt-out 

OUT worden gekwalificeerd. In vergelijking met de initiële kalibratie om de totale in aanmerking 

komende capaciteit te contracteren die aan de inspanning om aan de vraag te voldoen (adequacy) 

deelneemt, hetgeen zou overeenkomen met het geval (ii.), kan de kost van het CRM lager in het geval 

(i.) zijn, omdat deze capaciteit niet vergoed zou worden, of hoger in het geval (iii.), omdat een 

bijkomende capaciteit, a priori duurder, deze bestaande capaciteit die de markt verlaat, zal moeten 

vervangen. 

 

De keuze tussen de deelname aan het CRM of de opt-out, gekwalificeerd als Opt-out “IN” of Opt -out 

“OUT”, van een bestaande CMU wordt vooral bepaald door het vergoedingsniveau dat de bestaande 

capaciteit kan krijgen. De ontwerpelementen die opgelijst zijn in bovenstaande kader bepalen dit 

vergoedingsniveau. Het vergoedingsniveau moet minimaal zijn om elke windfall profit voor de 

bestaande capaciteit te voorkomen. Een ontoereikende vergoeding als gevolg van het ontwerp en/of 

de parameterisering van het CRM (vb. een te laag IPC of onaangepaste aanbestedingsvoorwaarde 
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en/of onaangepast derogatie niveau) zou ertoe kunnen leiden dat sommige capaciteiten hun 

bedrijfstoestand niet in stand houden. In dergelijk geval zouden de ontwerpelementen indirect een 

negatieve invloed hebben op het nastreven van de laagste kosten omdat een additionele capaciteit, 

die potentieel en a priori duurder is omdat zij niet onderworpen is aan de intermediaire prijslimiet 

(IPC) die toepasselijk is op de bestaande capaciteiten, zal gecontracteerd moeten worden. 

Wat de financiële garanties en de onbeschikbaarheidspenaliteiten betreft, zijn deze ontwerp-

elementen bedoeld om de bijdrage aan de bevoorradingszekerheid van het in de veiling geselecteerde 

volume te garanderen. 

Analyse van de resultaten van de veiling Y-4 van 2025 
 

➢ Vastgesteld volume van opt-out IN van 3.805,9 MWd. Dit proportioneel aanzienlijk volume 

aan capaciteit komt overeen met bestaande CMU's die hebben gekozen voor een opt-out en 

die als “opt-out IN” gekwalificeerd werden. 

➢ Marker LK[Conc. Omg.] : de als “IN” gekwalificeerde opt-out leidt tot de niet-selectie 

van een equivalent volume in de veiling. De kostprijs van de veiling werd dus 

proportioneel verminderd met een volume opt-out IN. 

➢ Marker LK[Garanties&risico’s_opt-out IN] : het volume aan “opt-out” dat als “IN” 

wordt gekwalificeerd, brengt enige onzekerheid mee voor de Y-1 veiling omdat deze 

er mogelijk voor kan kiezen de markt vóór of tijdens de Y-1 veiling te verlaten. 

 

Om verschillende redenen lijkt het voor de bestaande capaciteit relevanter te overwegen alleen aan 

de tweede veiling deel te nemen, omdat de onzekerheid minder zal zijn: reeds gekend besluit over 

de toewijzing van derogaties , preciezere kennis van de marktprijzen en -kosten, enz. 

Echter, sommige bestaande capaciteiten kiezen ervoor om aan Y-4 deel te nemen, met name vanwege 

de nood om zich van een investering vanaf Y-4 te verzekeren.   

 

Op basis van de statistische gegevens betreffende het niveau van de in de veiling geboden prijzen blijkt 

dat de grote diversiteit bij de biedingsprijzen van de bestaande capaciteit die niet aan de IPC 

onderworpen is, redelijk is. Aan de andere kant is de diversiteit van de biedingsprijzen voor de 

bestaande capaciteit die aan de IPC onderworpen is, laag. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de 

concurrentie in de CRM-veiling van capaciteiten die onderworpen zijn aan de IPC met de additionele 

capaciteiten, die niet onderworpen zijn aan de IPC en a priori duurder zijn dan de IPC. Vanaf het 

moment dat een volume aan bijkomende capaciteit in de veiling nodig is, zal de bestaande capaciteit 

die onderworpen is aan de IPC, ongeacht de biedprijs, zeker worden geselecteerd, zolang deze lager is 

dan de IPC. Er wordt dus gekozen voor het maximum vergoedingsniveau, d.w.z. de IPC. 
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Lessen van Onderzoeksvraag nr. 5 
In het geval van een veiling Y-4 veroorzaakt elke opt-out die als “IN” gekwalificeerd is, onzekerheid 
in de veiling Y-1. Een opt-out “IN” zal het geveilde volume verminderen en heeft dus een 
rechtstreekse en onmiddellijke, positieve (maar misschien tijdelijke) invloed op het nastreven van 
het doel van de laagste kost. Echter, vanuit het perspectief om het hoofddoel van het CRM na te 
streven (de bevoorradingszekerheid, cf. onderzoeksvraag nr. 1, is het wenselijk om:  

• de bestaande capaciteit vanaf Y-4 contractueel vast te leggen; of  

• ervoor te zorgen dat de bestaande capaciteit met op-out “IN” wel degelijk beschikbaar zal 
zijn voor de bevoorradingszekerheid tijdens het beoogde leveringsjaar 

o door deel te nemen in Y-1; of 
o door een opt-out “IN” mee te delen in Y-1 (hoewel de deelname aan de 

bevoorradingszekerheid, van het na afloop van een veiling Y-1 met opt-out “IN” 
gekwalificeerd volume, niet met dezelfde garanties als een capaciteit onder 
capaciteitscontract tot de bevoorradingszekerheid bijdraagt). 
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Onderzoeksvraag nr. 6 
 

Het doel van onderzoeksvraag nr. 6 is om de manier te bepalen waarop de volgende 

ontwerpelementen: 

 

• De Contracttermijnen / Investeringsdrempels /  Ontvankelijkheidscriteria van een kost 

• De terugbetalingsverplichting (Strike Price et Reference Price) 

• De onbeschikbaarheidspenaliteiten 

• De financiële garanties 

• De maximumprijzen 

 

… een positieve of negatieve invloed hebben op de marker LK[Conc. Omg.] die kenmerkend is voor 

het nastreven van het doel van de laagste kost. 

 

 

Deze ontwerpelementen hebben in het bijzonder betrekking op de deelname aan de additionele 

capaciteit.  

 

Generieke analyse 
 

De kostprijs van een veiling hangt onder andere af van het toegestane vergoedingsniveau voor de 

additionele capaciteit. De ontwerpelementen die opgelijst zijn in bovenstaande kader bepalen het 

vergoedingsniveau en beïnvloeden de financiële levensvatbaarheid van de projecten inzake 

additionele capaciteit. 

Een ontoereikende vergoeding kan ertoe leiden dat een lager volume wordt geselecteerd dan het 

noodzakelijk geraamde volume, hetgeen een rechtstreekse, negatieve invloed heeft op het nastreven 

van de bevoorradingszekerheid (cf. onderzoeksvraag nr. 2). In geval van een veiling Y-4 kan een 

equivalent volume worden uitgesteld tot de veilingen in Y-1 waardoor de onzekerheid over de kostprijs 

van de veiling Y-1 toeneemt. In het geval van een veiling Y-1 zal de kostprijs van het CRM proportioneel 

dalen met het volume van de capaciteit, maar het volume aan noodzakelijk geraamde capaciteit om 

de betrouwbaarheidsnorm te respecteren zal niet meer op de markt zijn voor het beoogde 

leveringsjaar. 

Wat de financiële garanties en de onbeschikbaarheidspenaliteiten betreft, zijn deze ontwerp-

elementen bedoeld om de bijdrage aan de bevoorradingszekerheid van het in de veiling geselecteerde 

volume te garanderen. 

 

Analyse van de resultaten van de veiling Y-4 van 2025 
 

Op basis van de statistische gegevens betreffende het niveau van de in de veiling geboden prijzen blijkt 

dat er grote diversiteit is bij de biedingsprijzen binnen de additionele capaciteit die een bod hebben 

gedaan in de veiling van 2021. De marker LK[Conc. Omg.] laat toe te besluiten dat de kost van de 

additionele capaciteit het doel van de laagste kost nastreeft. 



-40- 

 

 

Lessen van Onderzoeksvraag nr. 6 
Hoewel het design van het CRM moet zorgen voor voldoende deelname van projecten inzake 
additionele capaciteit, via een voldoende vergoedingsniveau, en voor een beperkt risico 
(onderzoeksvraag nr. 2), moet de kost van het CRM beheerst worden om de laagste kost na te 
streven. Hiervoor moet het vergoedingsniveau beperkt worden tot het noodzakelijke 
vergoedingsniveau (Missing Money) en moeten de windfall profits geminimaliseerd worden. 
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Onderzoeksvraag nr. 7 
 

Het doel van onderzoeksvraag nr. 7 is om de manier te bepalen waarop de volgende 

ontwerpelementen: 

 

• De voorwaarden voor het valideren van de deelname van een CMU aan de CRM-veilingen 

(statuut van de vergunning, ...). 

• De financiële garanties 

• De onbeschikbaarheidspenaliteiten 

• De mogelijkheden om zijn capaciteitscontract geheel of gedeeltelijk te verkopen op de 

secundaire markt. 

 

… een positieve of negatieve invloed hebben op de marker LK[Conc. Omg.] en LK[Termijn/Tijdlijn] 

die kenmerkend zijn voor het nastreven van het doel van de laagste kost. 

 

 

Deze onderzoeksvraag bestaat erin de invloed te bestuderen van de ontwerpelementen die garanties 

bieden inzake de levering van de verwachte dienst voor de bevoorradingszekerheid  op het 

nastreven van het doel van de laagste kost via de markers LK[Conc. Omg.] en LK[Termijn/Tijdlijn]. 

 

Generieke analyse 
 

Sommige ontwerpelementen waarop deze onderzoeksvraag betrekking heeft, komen ook voor in de 

vorige onderzoeksvragen. Het is derhalve passend de besluiten daarvan te herhalen: 

➢ Onderzoeksvraag nr. 5 : indien het bereikbare vergoedingsniveau voor een bestaande 

capaciteit niet toereikend is voor haar deelname in het CRM, zou die bestaande capaciteit een 

opt-out kunnen meedelen die dan als “IN” of “OUT” zal worden gekwalificeerd. 

(i.) In geval van een opt-out gekwalificeerd als “IN” wordt het doel van de laagste kost verder 

nagestreefd aangezien geen enkele vergoeding wordt uitbetaald aan die capaciteit die het 

in de veiling te selecteren volume nochtans vermindert. Voor een veiling Y-4 creëert dit 

echter onzekerheid voor de veiling Y-1 (eventuele opt-out “OUT” tijdens die veiling). Voor 

een veiling Y-1 wordt die capaciteit immers niet vergoed en vermindert dit het te selecteren 

volume tijdens de veiling. Tot het nastreven van het hoofddoel van het CRM 

(bevoorradingszekerheid)  draagt de opt-out « IN » echter niet in dezelfde mate bij als de 

capaciteit die geselecteerd wordt in het kader van het CRM (cf. onderzoeksvraag nr. 1 via 

de markers BZ[Geselecteerd volume ] en BZ[Garanties&risico’s_opt-out IN]). 

(ii.) In het geval van een opt-out gekwalificeerd als “OUT” zal een equivalente additionele en a 

priori duurdere40 capaciteit geselecteerd moeten worden om de uitgaande capaciteit te 

 
40 Indien de bestaande capaciteit onderhevig is aan de intermediaire maximumprijs die lager is dan de globale 
maximumprijs toepasselijk op additionele capaciteiten. Een bestaande capaciteit moet een derogatie van de 
intermediaire maximumprijs verkrijgen om een bieding boven de intermediaire maximumprijs te kunnen 
indienen.  
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vervangen. Elke opt-out “OUT” heeft dus een negatieve invloed op het nastreven van het 

doel van de lagere kost. 

➢ Onderzoeksvraag nr. 6 : indien het bereikbare vergoedingsniveau voor de additionele 

capaciteit niet volstaat, kan daaruit een ontoereikendheid in termen van projectvoorstellen 

voortvloeien. In dat geval wordt het doel bevoorradingszekerheid niet nagestreefd (cf. 

Onderzoeksvraag nr. 2 via de marker  BZ[Geselecteerd volume ]). 

 De kosten in verband met de garanties en penaliteiten mogen geen obstakel vormen 

dat leidt tot onvoldoende deelname aan het CRM. 

Integendeel, indien de voorwaarden van de garanties en penaliteiten onvoldoende bindend zijn, zullen 

biedingen met een groter risico (bij voorbeeld op niet-realisatie) aan het CRM deelnemen. In dat geval 

bestaat er tevens een risico betreffende de bevoorradingszekerheid (cf BZGaranties&risico’s_geselecteerde 

biedingen). 

(ii.) De voorwaarden voor deelname aan het CRM moeten voldoende bindend zijn 

om het “stevig” karakter van het engagement van de deelnemer aan te scherpen 

om de dienst te verlenen die overeenkomstig zijn capaciteitscontract verwacht 

wordt. 

 

Analyse van de resultaten van de veiling Y-4 van 2025 
 

Wanneer de beschikbaarheid van grote, additionele capaciteiten projecten41 niet volledig 

gegarandeerd is, ontstaat er onzekerheid op de Y-1 veiling in termen van bevoorradingszekerheid (cf. 

onderzoeksvraag n°3 via de marker BZ[Garanties&risico’s_geselecteerde biedingen]) en over de kost 

van het CRM (cf. marker LK[Garanties&risico’s_geselecteerde biedingen]). In het geval dat deze 

projecten worden stopgezet, zou immers een transactie op de secundaire markt moeten plaatsvinden 

of zou het volume van de Y-1-veiling proportioneel moeten toenemen. In het tweede geval, waarbij 

het noodzakelijk geschatte volume in Y-1 toeneemt, neemt het risico betreffende het nastreven van 

de bevoorradingszekerheidsdoelstelling toe omdat de behoefte aan additionele capaciteit in Y-1 

toeneemt. 

Met het oog op een reëel risico van onbeschikbaarheid van een omvangrijke capaciteit voor de periode 

van capaciteitslevering vanaf 1 november 2025, werd een wet tot wijziging van de wet van 29 april, 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, aangenomen op 28/02/202242. Deze wet 

voorziet in de mogelijkheid om een einde te stellen aan een capaciteitscontract dat ondertekend is 

door een operator die niet beschikt over de, in laatste administratieve aanleg, verleende vergunningen 

krachtens gewestelijke regelgeving die vereist zijn voor de bouw en de exploitatie van deze capaciteit 

op 15 maart 2022, indien deze afwezigheid van een vergunning de bevoorradingszekerheid van de 

Belgische regelzone voor de betrokken periode van capaciteitslevering ernstig bedreigt. Daarnaast 

voorziet deze zelfde wet in een overgang tot een bijkomende toewijzing met het oog op het bereiken 

van het initieel vereiste volume in de betrokken veiling, teneinde de bevoorradingszekerheid van het 

land voor de betrokken periode van capaciteitslevering te waarborgen. Bovendien zullen de 

 
41https://www.rtbf.be/article/sortie-du-nucleaire-engie-espere-obtenir-rapidement-un-permis-pour-la-
centrale-au-gaz-de-vilvorde-apres-le-refus-de-zuhal-demir-10896700  
42 
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2022022801&table_name=wet 

about:blank
about:blank
about:blank
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deelnemers van de volgende veilingen voorafgaand aan de uiterste indieningsdatum van de biedingen 

dienen te beschikken over de vereiste vergunning(en) voor de bouw en/of exploitatie krachtens de 

gewestelijke regelgeving. 

Deze wet biedt een oplossing voor de problematiek van de onzekerheid betreffende het project van 

de gascentrale van Vilvoorde (bekendmaking van de weigering van de vergunning door de Vlaamse 

regering kort na de veiling). Het beroep bij de Raad van State voor het project van de gascentrale van 

Awirs valt niet onder deze wet tot wijziging aangezien de vergunning in laatste administratieve 

instantie bekomen is. 

Afgezien van deze weigering van een vergunning werd er op heden geen enkel risico-element 

geïdentificeerd met betrekking tot de Y-4-veiling die in 2021 plaatsvond. 

 

Lessen van Onderzoeksvraag nr. 7 
Het CRM-design moet voldoende omkaderende ontwerpelementen bevatten (zoals financiële 
garanties en onbeschikbaarheidspenaliteiten) om de ernst van de projecten inzake additionele 
capaciteit te verzekeren die een bod doen in het CRM. 
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Onderzoeksvraag nr. 8 
 

Het doel van onderzoeksvraag nr. 8 is om de manier te bepalen waarop het volgende 

ontwerpelement: 

 

• Structurering en tijdlijn van de veilingen : Het veilingvolume wordt verdeeld over Y-4 en Y-

1 en bepaalde modaliteiten worden gehanteerd (VCMU, ..). 

 

… een positieve of negatieve invloed heeft op de marker LK[Termijn/Tijdlijn]  die kenmerkend is 

voor het nastreven van het doel van de laagste kost. 

 

 

Deze vraag bestaat erin de invloed te bestuderen van een verdeling in twee veilingen op het nastreven 

van het doel bevoorradingszekerheid via de marker LK[Termijn/Tijdlijn]. 

 

Generieke analyse 
 

Het bestaan van twee veilingen wordt gerechtvaardigd door de wil om de verschillende technologieën 

en projecten de mogelijkheid te bieden, deel te nemen, ongeacht hun doorlooptijd. 

Indien er echter onverenigbaarheid wordt vastgesteld tussen de deelnametijdlijn van een technologie 

(veiling Y-4 of veiling Y-1) en de doorlooptijd ervan zou de marker LK[Termijn/Tijdlijn] negatief worden 

beïnvloed. 

 

Analyse van de resultaten van de veiling Y-4 van 2025 
 

De typische doorlooptijden van additionele projecten van batterijtechnologieën43 en de 

vraagflexibiliteit (DSR) bedragen minder dan 1 jaar. De volumes aan projecten van additionele 

capaciteit die beantwoorden aan die technologieën die geselecteerd zijn na afloop van de veiling Y-4 

zijn de volgende : 

• Kleinschalige opslag : 10,64 MWd 

• Grootschalige opslag: 30,48 MWd 

• Vraagbeheer: 0 MWd 

• Deelname via het VCMU-mechanisme : 0 MWd 

 

 Het volume aan additionele projecten waarvan de doorlooptijd een deelname in Y-1 toelaat 

en die geselecteerd zijn in Y-4 neemt in de veiling Y-4 geen aanzienlijke plaats in. Het 

onderzoek naar de compatibiliteit tussen de technologieën van geselecteerde additionele 

 
43 US EIA, februari 2020, Capital Cost and Performance Characteristic Estimates for Utility Scale Electric Power 
Generating Technologies.  
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projecten en hun doorlooptijden vastgesteld in de veiling in Y-4 voor levering in 2025 wijst niet 

op een bijzonder risico voor het nastreven van het doel van de lagere kost. 

 

Lessen van Onderzoeksvraag nr. 8 
De structurering van het CRM in twee veilingtijdlijnen is een belangrijk ontwerpelement van het 
CRM. De veilingen moeten dusdanig gekalibreerd worden dat er voldoende deelname (zodat de 
veiling voldoende concurrentieel zou zijn) van de markt mogelijk is. De analyse van de veiling Y-4 
van 2025 wijst op het nastreven van het doel van de laagste kost op deze marker in het bijzonder. 
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Onderzoeksvraag nr. 9 
 

Het doel van onderzoeksvraag nr. 9 is om de manier te bepalen waarop het volgende ontwerpelement: 

 

• Ontvankelijkheidscriterium van de minimumdrempel 

 

…een positieve of negatieve invloed heeft op de marker TN[Diversiteit] die kenmerkend is voor het 

nastreven van het doel Technologische neutraliteit. 

 

 

Generieke analyse 
 

Het ontvankelijkheidscriterium van de minimumdrempel is in de CRM-wet bepaald door Art. 7undecies 

§8. 2° en is bepaald door het Koninklijk besluit van 21 mei 2021 tot vaststelling van de 

ontvankelijkheidscriteria.  

➢ CRM-wet  Art. 7undecies §8 : 

“De Koning bepaalt, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de ontvankelijkheidscriteria 

wat betreft het recht tot deelname aan de prekwalificatieprocedure. Deze criteria omvatten onder 

meer: […] 2° de minimumdrempel in MW, na toepassing van de reductiefactoren, waaronder de 

capaciteitshouders niet kunnen deelnemen aan de prekwalificatieprocedure;”.  

➢ Koninklijk besluit van 21 mei 2021 tot vaststelling van de ontvankelijkheidscriteria : 

“Art. 2. § 1. De minimumdrempel bedoeld in artikel 7undecies, § 8, eerste lid, 2°, van de wet van 29 

april 1999 wordt vastgesteld op 1 MW, gemeten op het leveringspunt. 

  Uiterlijk vóór de vijfde verjaardag van de inwerkingtreding van dit besluit en daaropvolgend vóór het 

verstrijken van iedere hiernavolgende periode van vijf jaar, stelt de Algemene Directie Energie, na 

raadpleging van de marktspelers, een rapport op over de wenselijkheid van de herziening van de in het 

eerste lid vastgestelde minimumdrempel. 

  § 2.  Komen in aanmerking voor deelname aan de prekwalificatieprocedure, de capaciteitshouders, 

wiens capaciteit individueel of geaggregeerd, minstens gelijk is aan de minimumdrempel. ” 

 

Het criterium van de minimumdrempel zou een rem kunnen zijn op de deelname van kleine spelers, in 

de mate dat de eenheden met een capaciteit kleiner dan 1 MW derated geaggregeerd moeten worden 

om aan het CRM te kunnen deelnemen. Bij het aggregatieproces moeten andere eenheden worden 

gevonden waarmee een aggregatie overwogen kan worden. Dit is des te gemakkelijk voor een 

operator waarvan de activaportfolio toereikend is om zijn eigen eenheden onderling te aggregeren. 

Voor de andere operatoren moet er prospectie gebeuren waarna met een of meerdere operatoren 

een afspraak kan worden gemaakt. 

Sommige technologieën worden meer geraakt door het criterium op de minimumdrempel aangezien 

het typische capaciteitsvolume van een eenheid van een bepaalde technologie zich onder de 

vastgestelde minimumdrempel kan bevinden. 
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Analyse van de resultaten van de veiling Y-4 van 2025 
 

Een geselecteerd volume van 49,82 MWd heeft betrekking op bestaande CMU’s die zich geaggregeerd 

hebben om in het CRM te kunnen deelnemen. 

 

Lessen van Onderzoeksvraag nr. 9 
Het capaciteitsvolume dat overeenstemt met geaggregeerde CMU’s is niet significant in de veiling 
Y-4 van 2025. 
Het criterium van de minimumdrempel zou de deelname aan het CRM van actoren met een geringe 
capaciteit kunnen hinderen.  
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Onderzoeksvraag nr. 10 
 

Het doel van onderzoeksvraag nr. 10 is om de manier te bepalen waarop het volgende 

ontwerpelement: 

 

• Structurering en tijdlijn van de veilingen : Het veilingvolume wordt verdeeld over Y-4 en Y-1 en 

bepaalde modaliteiten worden gehanteerd (VCMU, ..). 

 

…een positieve of negatieve invloed heeft op de marker TNTermijn/Tijdlijn  die kenmerkend is voor het 

nastreven van het doel technologische neutraliteit. 

 

 

Generieke analyse 
 

Het bestaan van twee veilingen wordt gerechtvaardigd door de wil om alle technologieën de 

mogelijkheid te bieden deel te nemen, ongeacht hun doorlooptijd. 

Echter, wanneer er inconsistentie zou bestaan tussen de technologieën en de doorlooptijden van die 

technologieën in de veiling Y-4, zou er echter onzekerheid worden gecreëerd met betrekking tot het 

nastreven van het doel technologische neutraliteit. Sommige technologieën zouden dan bevoordeeld 

worden, aangezien zij meer kans maken om in het CRM te worden geselecteerd, wanneer zij 

deelnemen aan een veiling met een vrij groot volume en waarin enkel zij kunnen deelnemen vanwege 

hun doorlooptijd. 

 

Analyse van de resultaten van de veiling Y-4 van 2025 
 

De typische doorlooptijden van additionele projecten van batterijtechnologieën44 en vraagflexibiliteit 

(DSR) bedragen minder dan 1 jaar. De volumes aan projecten van additionele capaciteit die 

beantwoorden aan die technologieën die geselecteerd zijn na afloop van de veiling Y-4 zijn de 

volgende: 

• Kleinschalige opslag : 10,64 MWd 

• Grootschalige opslag: 30,48 MWd 

• Vraagbeheer: 0 MWd 

• Deelname via het VCMU-mechanisme (virtuele VCMU) : 0 MWd 

 

 Het volume aan projecten waarvan de doorlooptijd een deelname in Y-1 toelaat en die 

geselecteerd zijn in Y-4  is proportioneel zeer gering in verhouding tot het volledige 

veilingvolume. Zo vormt de compatibiliteit tussen de technologieën van geselecteerde 

additionele projecten en hun doorlooptijden vastgesteld in de veiling in Y-4 van 2025 geen 

bijzonder risico voor het nastreven van het doel technologische neutraliteit. 

 

 
44 US EIA, Februari 2020, Capital Cost and Performance Characteristic Estimates for Utility Scale Electric Power 
Generating Technologies. 
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Lessen van Onderzoeksvraag nr. 10 
De structurering van het CRM in twee veilingtijdlijnen is een belangrijk ontwerpelement van het 
CRM. De veilingen moeten dusdanig gekalibreerd worden dat een billijke deelname van de markt 
tussen de twee veilingtijdlijnen (Y-4 en Y-1) mogelijk is. De analyse van de resultaten van de veiling 
Y-4 van 2025 wijst op het nastreven van het doel technologische neutraliteit op deze marker in het 
bijzonder. 
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Onderzoeksvraag nr. 11 
 

Het doel van onderzoeksvraag nr. 11 is om de manier te bepalen waarop de volgende 

ontwerpelementen: 

 

• Voorafgaande betrokkenheid van belanghebbenden 

• Communicatie van de CRM informatie aan capaciteitshouders  

• Complexiteit van de CRM werkingsregels  

• CRM timing 

…een positieve of negatieve invloed hebben op de marker OVMDiversiteit die kenmerkend is voor het 

nastreven van het doel openheid voor de volledige markt. 

 

 

Generieke analyse 
 

De voorbereidingsfase van het CRM biedt de mogelijkheid zich ervan te vergewissen dat de volledige 

markt zich heeft kunnen uitspreken over het CRM zodat met ieders belangen rekening wordt 

gehouden bij de bepaling van een kalibratie die aanleunt bij een mechanisme waarbij de regels voor 

allen billijk zijn (« level playing field »). 

Een operator evalueert echter eerst en vooral zijn belangstelling voor het CRM  door de verschillende 

ontwerpelementen af te toetsen aan zijn business model. Een fase  waarin hij inzicht moet krijgen in 

de werkingsregels van het CRM, het capaciteitscontract, ... is dus noodzakelijk.  

Om zijn potentiële CRM-vergoeding te maximaliseren, toetst een operator de positionering van zijn 

productieactiva en/of van zijn investeringsproject af aan de geraamde concurrentiële omgeving van 

de veilingen. 

Deze verschillende voorbereidende werken zijn cruciaal en noodzakelijk om deel te nemen aan het 

CRM. Deze vertegenwoordigen echter een investering waaraan een bepaald risico is verbonden.  De 

middelen die aangewend worden om een bieding in het CRM voor te bereiden, stellen ons in staat 

deel te nemen in het CRM, en, indien van toepassing, een vergoeding te verkrijgen in het kader van 

een capaciteitscontract.  

De iets kleinere belanghebbenden lijken a priori minder bevoordeeld te zijn in hun deelname aan het 

CRM gelet op de nodige investering45 om deel te nemen en een bod in het CRM voor te leggen. 

 

Analyse van de resultaten van de veiling Y-4 van 2025 
 

Op basis van de eerste veiling die plaatsvond in 2021 beschikken de belanghebbenden over een eerste 

feedback en kan de dynamiek van het CRM gemakkelijker worden aangevat. 

 
45 De complexiteit van het CRM vereist een investering in middelen voor de studie van de CRM-documentatie, 
de regelgeving, het businessmodel, enz. die inderdaad als niet verwaarloosbaar kan worden beschouwd gezien 
de omvang van de documentatie die gekend moet zijn, het technische karakter van de regelgeving en de 
voorschriften, enz. 
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Lessen van Onderzoeksvraag nr. 11 
Het gebrek aan kennis over het CRM is een potentiële rem op de deelname van bepaalde 
operatoren.  
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Resultaten en aanbevelingen 
 

De resultaten van de technisch-economische analyse zijn hieronder opgelijst. Dankzij de analyse 

konden lessen worden getrokken over elke bestudeerde onderzoeksvraag. Op basis daarvan konden 

voor de geïdentificeerde probleemstellingen aanbevelingen worden geformuleerd. 

Lessen van Onderzoeksvraag nr. 1 
Elke opt-out “IN” veroorzaakt onzekerheid op de Y-1-veiling in het geval van een Y-4-veiling ofwel 
minder zekerheid voor de deelname aan de bevoorradingszekerheid in geval van een Y-1-veiling. 
Het CRM-design zou de mogelijkheid moeten bieden om vanaf Y-4 een maximum aan bestaande 
capaciteit contractueel vast te leggen (met inachtname van het minimale volume dat moet worden 
gereserveerd voor de Y-1 veiling, overeenkomstig de elektriciteitswet46) of ervoor te zorgen dat de 
capaciteit met een opt-out “IN” wel degelijk beschikbaar zal zijn voor de bevoorradingszekerheid 
tijdens het beoogde leveringsjaar.  

 

Lessen van Onderzoeksvraag nr. 2 
Door de aard van het ontwerpmoet het CRM ertoe leiden dat er voldoende deelname van projecten 
inzake additionele capaciteit zal zijn. Zo moeten onder meer de vergoedingsniveaus en het risico dat 
gepaard gaat met de additionele projecten gekalibreerd worden, ten einde de deelname van 
projecten inzake additionele capaciteit in het CRM te stimuleren. 
 

 

Lessen van Onderzoeksvraag nr. 3 
Het CRM-design moet voldoende omkaderende ontwerpelementen bevatten (zoals financiële 
garanties en onbeschikbaarheidspenaliteiten) om de ernst van de projecten inzake additionele 
capaciteit te verzekeren die een bod doen in het CRM. 
 

 

Lessen van Onderzoeksvraag nr. 4 
De structurering van het CRM in twee veilingen voor eenzelfde leveringsperiode is een belangrijk 
ontwerpelement van het CRM. De veilingen moeten dusdanig gekalibreerd worden dat er 
voldoende deelname (om het noodzakelijk geachte volume te selecteren) van de markt mogelijk is. 
De analyse van de resultaten van de Y-4-veiling voor 2025 wijst op het feit dat de 
bevoorradingszekerheidsdoelstelling wordt nagestreefd.  
 

 

Lessen van Onderzoeksvraag nr. 5 
In het geval van een veiling Y-4 veroorzaakt elke opt-out die als “IN” gekwalificeerd is, onzekerheid 
in de veiling Y-1. Een opt-out “IN” zal het geveilde volume verminderen en heeft dus een 
rechtstreekse en onmiddellijke, positieve (maar misschien tijdelijke) invloed op het nastreven van 
het doel van de laagste kost. Echter, vanuit het perspectief om het hoofddoel van het CRM na te 
streven (de bevoorradingszekerheid, cf. onderzoeksvraag nr. 1, is het wenselijk om:  

• de bestaande capaciteit vanaf Y-4 contractueel vast te leggen; of  

 
46 Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, Art. 7undecies §4: 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. 
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• ervoor te zorgen dat de bestaande capaciteit met op-out “IN” wel degelijk beschikbaar zal 
zijn voor de bevoorradingszekerheid tijdens het beoogde leveringsjaar 

o door deel te nemen in Y-1; of 
o door een opt-out “IN” mee te delen in Y-1 (hoewel de deelname aan de 

bevoorradingszekerheid, van het na afloop van een veiling Y-1 met opt-out “IN” 
gekwalificeerd volume, niet met dezelfde garanties als een capaciteit onder 
capaciteitscontract tot de bevoorradingszekerheid bijdraagt). 
 

 

Lessen van Onderzoeksvraag nr. 6 
Hoewel het design van het CRM moet zorgen voor voldoende deelname van projecten inzake 
additionele capaciteit, via een voldoende vergoedingsniveau, en voor een beperkt risico 
(onderzoeksvraag nr. 2), moet de kost van het CRM beheerst worden om de laagste kost na te 
streven. Hiervoor moet het vergoedingsniveau beperkt worden tot het noodzakelijke 
vergoedingsniveau (Missing Money) en moeten de windfall profits geminimaliseerd worden. 
 

 

Lessen van Onderzoeksvraag nr. 7 
Het CRM-design moet voldoende omkaderende ontwerpelementen bevatten (zoals financiële 
garanties en onbeschikbaarheidspenaliteiten) om de ernst van de projecten inzake additionele 
capaciteit te verzekeren die een bod doen in het CRM. 
 

 

Lessen van Onderzoeksvraag nr. 8 
De structurering van het CRM in twee veilingtijdlijnen is een belangrijk ontwerpelement van het 
CRM. De veilingen moeten dusdanig gekalibreerd worden dat er voldoende deelname (zodat de 
veiling voldoende concurrentieel zou zijn) van de markt mogelijk is. De analyse van de veiling Y-4 
van 2025 wijst op het nastreven van het doel van de laagste kost op deze marker in het bijzonder. 
 

 

Lessen van Onderzoeksvraag nr. 9 
Het capaciteitsvolume dat overeenstemt met geaggregeerde CMU’s is niet significant in de veiling 
Y-4 van 2025. 
Het criterium van de minimumdrempel zou de deelname aan het CRM van actoren met een geringe 
capaciteit kunnen hinderen.  
 

 

Lessen van Onderzoeksvraag nr. 10 
De structurering van het CRM in twee veilingtijdlijnen is een belangrijk ontwerpelement van het 
CRM. De veilingen moeten dusdanig gekalibreerd worden dat een billijke deelname van de markt 
tussen de twee veilingtijdlijnen (Y-4 en Y-1) mogelijk is. De analyse van de resultaten van de veiling 
Y-4 van 2025 wijst op het nastreven van het doel technologische neutraliteit op deze marker in het 
bijzonder. 
 

 

Lessen van Onderzoeksvraag nr. 11 
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Het gebrek aan kennis over het CRM is een potentiële rem op de deelname van bepaalde 
operatoren. 
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i) De terugbetalingsverplichting 
 

De terugbetalingsverplichting wordt prioritair onderzocht zoals voorzien in artikel 23, §10, van 

koninklijk besluit van 28 april 202147. 

 

Verschillende criteria met betrekking tot de kalibratie van de Strike Price worden bepaald in artikel 152 

van de beslissing van de Europese Unie48: 

1. De marginale short run kosten van de technologieën met een dagelijks programma moeten 

gedekt worden door de gekozen Strike Price. 

2. De kalibratie van de Strike Price houdt rekening met de vorm van de kalibratiecurve. 

3. De kalibratie van de Strike Price houdt rekening met de evolutie van de energiemarkt. 

4. De Strike Price moet stabiel in de tijd zijn. 

5. De Strike Price moet een redelijke kans hebben om door de Reference Price bereikt te worden. 

 

De prijzen op de elektriciteitsmarkt kunnen het voorwerp van significante veranderingen zijn. Er kan 

dus een zekere evolutie zijn tussen de prospectieve marktsituatie waarop de berekening van de Strike 

Price gebaseerd is 4 jaar op voorhand voor de Y-4 veiling (en 1 jaar op voorhand voor de Y-1 veiling) 

en de werkelijke marktsituatie tijdens het leveringsjaar. In feite voorziet het huidige design van het 

CRM (art. 26 § 1 van het Koninklijk besluit Methodologie49) in de indexering van de Strike Price voor 

meerjarencontracten vanaf het 2de leveringsjaar. 

Er wordt echter niet voorzien in een indexering om de Strike Price in overeenstemming te brengen met 

de marktprijzen voor een 1ste leveringsjaar. Dit lijkt problematisch gezien de criteria (3) en (5): een 

structurele evolutie van de prijzen leidt tot een decorrelatie van de Strike Price met de marktsituatie, 

met als gevolg: 

(i.) De terugbetaling van een groter deel - of het geheel - van de CRM-

capaciteitsvergoeding in geval van een structurele stijging van de marktprijzen. 

(ii.) Een verminderd - of zelfs geen - effect van de terugbetalingsverplichting omdat de 

gevallen van overschrijding van de Strike Price door de Reference Price zeldzamer 

zouden zijn in het geval van een structurele daling van de marktprijzen. 

  

 
47 Koninklijk besluit tot vaststelling van de parameters 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. 
48 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202137/288236_2313671_226_2.pdf 
49 
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2021042801&table_name=wet 
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Aanbeveling A01: Indexering van de Strike Price 
 

A01 
De indexeringsmethode van de Strike Price die momenteel wordt gebruikt voor de indexering van 
de meerjarencontracten vanaf het 2de leveringsjaar, wordt vanaf het 1ste leveringsjaar toegepast 
voor de contracten die tijdens de Y-4- en Y-1-veilingen worden gesloten, met inbegrip van de 
contracten van 1 jaar. 
 

 

Beschrijving 

De geldende procedure voor de indexering van de meerjarencontracten vanaf het 2de leveringsjaar 

zou vanaf het 1ste leveringsjaar toegepast worden. Deze procedure bestaat erin de waarde van de 

Strike Price te corrigeren door het verschil tussen het gemiddelde van de DAM50-marktprijzen 3 jaar 

vóór het leveringsjaar en het gemiddelde van de DAM-marktprijzen 3 jaar vóór de veiling (cf. de 

onderstaande formules ontleend aan artikel 738 van de CRM Functioning Rules) toe te voegen. 

 

 

 

 

Implementatieplan  

Het Koninklijk besluit Methodologie51 moet dan aangevuld worden om te voorzien in een indexering 

van de Strike Price vanaf het 1ste leveringsjaar, met inbegrip van de contracten van 1 jaar. 

Wettelijk kader 

“Art. 26. § 1. Er wordt een uitoefenprijs toegepast voor de berekening van de terugbetalingsverplichting 

voor alle transacties die in hetzelfde jaar worden gecontracteerd. 

§ 2. Voor gecontracteerde capaciteiten die meer dan één periode van capaciteitslevering bestrijken, 

wordt de uitoefenprijs vanaf de tweede periode van capaciteitslevering geactualiseerd op basis van een 

index van de evolutie van de Belgische elektriciteitsprijs, waarvoor de modaliteiten betreffende de 

berekening in de werkingsregels en/of het capaciteitscontract gedefinieerd zijn. ” 

 
50 Day-Ahead Market 
51 28 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de parameters 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. 
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ii) De niet-deelname aan het CRM (opt-out) 
 

Het volume van de bestaande capaciteit in een opt-out situatie die in Y-4 als een “opt-out-IN” wordt 

gekwalificeerd, legt enige onzekerheid op de Y-1-veiling. Het is de bedoeling de bestaande capaciteit 

te contracteren en dus het volume van de opt-out-“IN” in Y-4 te minimaliseren. In het huidige ontwerp 

van het CRM lijkt het echter relevanter voor de bestaande capaciteit om deel te nemen aan Y-1 

(reductie van onzekerheid). Alleen de bestaande capaciteiten die nood aan investering hebben, 

kunnen het dan ook interessant vinden om vanaf Y-4 aan het CRM deel te nemen. 

Twee principes zijn van toepassing op de bestaande capaciteiten in het huidige CRM-ontwerp: 

i. De bestaande capaciteiten zijn onderworpen aan een IPC die gekalibreerd wordt op basis van 

een berekening met als referentie het maximum van de “Missing Money” van bestaande 

capaciteit, met als doel om de mogelijkheden van windfall profits (aanbiedingsprijs hoger dan 

het Missing Money) te verminderen. 

ii. Een derogatie van deze IPC is mogelijk mits een rechtvaardiging op basis van het Missing 

Money. 

Een derde beginsel moet in acht worden genomen om het ontwerp van het CRM te verbeteren: 

iii. De doelstellingen in verband met de bevoorradingszekerheid en de laagste kost zetten aan tot 

het bevorderen van het zo snel mogelijk contracteren van de bestaande capaciteiten. 

Gelet op de drie bovengenoemde beginselen moeten de bestaande capaciteiten worden 

aangemoedigd om deel te nemen in Y-4 op basis van hun Missing Money, eventueel mits een 

derogatie. 

 

Aanbeveling A02: Boete op de IPC Y-1 
 

A02 
Een reductie van de IPC toepassen die toepasselijk is tijdens de Y-1 veiling (penaliteit) voor de 
capaciteiten die een opt-out hebben gedaan in de Y-4 veiling (cf. formule hieronder). De boete wordt 
enkel toegepast op de bestaande capaciteiten die hun deelname uitstellen en die niet over een 
derogatie van de IPC tijdens de Y-1 veiling beschikken. 
 

𝐼𝑃𝐶𝐴𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒(𝑌 − 1) = 𝑀𝐼𝑁( (1 − 𝑥%) ∗ 𝐼𝑃𝐶𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙é(𝑌 − 4) ; 𝐼𝑃𝐶𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙é(𝑌 − 1) ) 

 
Waar de x-factor overeenkomt met het minimum percentage van de penaliteit. Een waarde van x = 
10% wordt aanbevolen. 
 

 

Beschrijving 

Iedere capaciteit kan altijd een vergoeding krijgen die met zijn Missing Money overeenkomt, zoals 

beschreven in elke situatie hierna. De maximum biedingsprijs die een CMU mag indienen is: 

• De IPC die in Y-4 berekend wordt mits een deelname in de Y-4 veiling zonder derogatie. 

• Het minimum van de IPC berekend in Y-4 mits een penaliteit of de IPC die in Y-1 berekend 

wordt mits een deelname in de Y-1 veiling zonder derogatie. 
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• Het bedrag van de Missing Money mits een deelname in de Y-4 of Y-1 veiling met derogatie. 

Dan bestaat de boete er enkel in om de windfall profits van de bestaande capaciteit te verminderen, 

zonder evenwel van het principe van de Missing Money af te wijken, want een derogatie is altijd 

mogelijk. 

De doelstellingen in verband met de bevoorradingszekerheid en de laagste kost worden meer 

nagestreefd, omdat de deelname in Y-4 nu de meest zekere optie is voor de bestaande capaciteit die 

geen derogatie vraagt. Zo zal de bestaande capaciteit die toch voor een opt-out in Y-4 zou kiezen: 

• ofwel een bestaande capaciteit die niet tijdens het leveringsjaar beschikbaar zal zijn en die 

zoveel mogelijk vanaf Y-4 geïdentificeerd zal moeten worden: zie Aanbeveling A03. 

• ofwel een bestaande capaciteit die niet wenst aan het CRM deel te nemen, terwijl ze op de 

markt beschikbaar is en die dus a priori ook als opt-out “IN” in Y-1 gekwalificeerd zal worden. 

• ofwel een bestaande capaciteit die toch op Y-1 wenst te wachten om deel te nemen en die 

aanvaardt om in een veiling deel te nemen waarvan de IPC lager is. 

o Indien diezelfde bestaande capaciteit een derogatie wenst te krijgen waarvoor het 

penaliteitsprinicpe geen gevolgen heeft: deze capaciteit wenst dus deel te nemen aan 

het CRM en heeft dus minder onzekerheid. 

o Indien diezelfde bestaande capaciteit geen derogatie wenst te krijgen, kan deze toch 

in Y-1 een derogatie verkrijgen indien de toepasselijke IPC lager is dan haar Missing 

Money. Zo niet, zal de bestaande capaciteit deelnemen aan een veiling waar haar 

maximale vergoedingsniveau lager ligt dan het niveau dat zij had kunnen krijgen via 

een deelname aan de Y-4-veiling. 

Bij toepassing van de formule op de veilingen voor het leveringsjaar 2025 zou de IPC Y-1 maximaal 

18 EUR/kW bedragen. Als de IPC die in Y-1 berekend wordt lager is, dan zou deze voor de Y-1 veiling 

toegepast worden. 

 

Wettelijk kader 

CRM-wet, art. 7undecies § 2: “  […] De Koning bepaalt bij besluit, vastgesteld na overleg in de 

Ministerraad, […] de intermediaire prijslimiet(en) die van toepassing is / zijn op bepaalde capaciteiten 

die beantwoorden aan specifieke criteria[…] , inclusief hun berekeningsmethode, op voorstel van de 

netbeheerder, dat wordt opgesteld na raadpleging van de marktdeelnemers, en na advies van de 

commissie.” 

Koninklijk besluit Methodologie  

Art. 16. § 1. De intermediaire maximumprijs (in €/MW/jaar) is gelijk aan de "missing-money" van de 

technologie met het hoogste "missing-money" van de technologieën die opgenomen zijn in de beperkte 

lijst van bestaande technologieën bedoeld in artikel 18, § 1. 

 

Implementatieplan 

Het koninklijk besluit Methodologie wijzigen door de penaliteitsformule te introduceren vanaf de 

volgende Y-4 veiling voor dewelke de aanpassing praktische haalbaar is (gezien de noodzakelijke 

termijnen voor dergelijke aanpassingen). Het lijkt gepast de penaliteit voor de IPC die in Y-1 met het 

oog op leveringsjaar 2025 van toepassing is, niet toe te passen omdat de marktspelers niet vooraf op 
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de hoogte zijn gebracht. Het is te laat voor de sanctie om een stimulerend effect te hebben op de 

deelname van de bestaande capaciteit want de Y-4 veiling voor 2025 is reeds voorbij. 

 

 

Aanbeveling A03: Procedure om de “OUT” aard van een opt-out te vermelden 
 

Alle capaciteit die tijdens de veilingen op de markt aanwezig is, maar tijdens het beoogde leveringsjaar 

niet aan de bevoorradingszekerheid zal deelnemen, moet voor zover mogelijk reeds op de Y-4 veiling 

als zodanig worden geïdentificeerd - d.w.z. gekwalificeerd als een “OUT” opt-out vanaf de Y-4 veiling. 

Hierdoor zal vanaf Y-4 een equivalent volume aan capaciteit kunnen worden geselecteerd en zal in fine 

de onzekerheid van de bevoorradingszekerheid en de totale kost van het CRM na de twee veilingen 

verminderen. 

In de huidige design van het CRM is een bestaande capaciteit die vanaf Y-4 “weet” dat zij tijdens het 

leveringsjaar niet beschikbaar zal zijn, niet verplicht dit als zodanig aan te kondigen. Er is een wettelijke 

meldingsplicht voor (art. 4bis van de elektriciteitswet):  

• een buitenwerkingstelling of de structurele vermindering met 5 MW of meer van de capaciteit 

uiterlijk op 31 juli voor een ingangsdatum na 31 oktober van het volgende jaar. 

• een definitieve buitenwerkingstelling of definitieve structurele vermindering met 5 MW of 

meer van de capaciteit uiterlijk op 31 juli voor een ingangsdatum na 31 maart van het volgende 

jaar. 

 

A03 
1°) De exploitanten van bestaande capaciteit toestaan om tijdens een Y-4 veiling op erewoord de 
“OUT”-aard van hun opt-out te verklaren, voor zover zij op dat ogenblik daarvan op de hoogte zijn.  
De opt-out “OUT” moet dus niet in acht worden genomen in de veiling Y-4. Geen enkele dummy bid 
word gecreëerd voor dat capaciteitsvolume. 
 
2°) De deadline voor de aankondiging van de definitieve (of tijdelijke) buitenwerkingstelling (of 
structurele vermindering) vervroegen tot uiterlijk 31 april Y-1 indien de onbeschikbaarheid 
betrekking heeft op het leveringsjaar Y (periode van 1 november Y tot 31 oktober Y+1) in Art. 4bis 
van de elektriciteitswet. 
 
3°) Een CMU-exploitant toestaan om in zijn bod tijdens een veiling aan te geven dat een 
kennisgeving van definitieve buitenwerkingstelling (of structurele vermindering) van capaciteit in 
aanmerking moet worden genomen in het geval dat zijn bod in het CRM niet wordt geselecteerd. 
 

 

Beschrijving 

Punt 1°) van de aanbeveling maakt het mogelijk in Y-4 een volume aan capaciteit te selecteren dat 

gelijk is aan het volume aan bestaande capaciteit die een opt-out “OUT”  verklaard heeft. 

Echter, in de mate dat deze capaciteit:  
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▪ Een validatie krijgt om deel te nemen aan het CRM in Y-1, wordt er geen equivalent volume 

toegevoegd aan het volume van de vraagcurve in deze veiling Y-1 omdat er geen dummy bid 

in Y-4 is geweest. 

▪ Niet deelneemt aan het CRM in Y-4 (via een opt-out “OUT”), maar uiteindelijk beschikbaar is 
op de markt tijdens het leveringsjaar Y-1, moet in deze veiling Y-1 een dummy bid met een 
equivalent volume in aanmerking worden genomen. 

 
Punt 2°) staat de markt toe om over volledige informatie te beschikken over de capaciteit die de markt 
verlaat, en bijgevolg het volume aan bestaande capaciteit te kennen dat in aanmerking moet worden 
genomen voor de Y-1-veiling (deelnemend of opt-out“IN”). Met deze informatie kan elk project van 
bijkomende capaciteit zijn kans op selectie in het CRM te weten komen, en zo maakt een aankondiging 
van een groter volume van de nodige bijkomende capaciteit het mogelijk meer projectvoorstellen te 
krijgen. De selectie van het geraamde nodige volume zal dan een grotere kans hebben om gerealiseerd 
te worden (marker BZgeselecteerd volume). 
 

Punt 3°) staat een bestaande capaciteit toe om in Y-1 een bod in het CRM in te dienen zonder wettelijk 

verplicht te worden op de markt te blijven in het geval van een niet-selectie. In deze situatie is de 

capaciteit immers niet langer nodig op de markt en wordt deze niet vergoed ter compensatie van zijn 

Missing Money. 

 

Implementatieplan 

1°) Invoering van de procedure in de CRM werkingsregels (FR): 

➢ Art. 151. FR: Toevoeging van de mogelijkheid voor een exploitant om op erewoord een volume 

aan te geven dat overeenkomt met de opt-out“OUT”, op basis van de feitelijke elementen 

waarover de exploitant beschikt op de datum van de kennisgeving. 

2°) Wijziging van art. 4bis uiterlijk vanaf de eerste Y-1 veiling (2024 voor het leveringsjaar 2025). 

3°) Wijziging van de CRM werkingsregels en van art. 4bis uiterlijk vanaf de eerste Y-1 veiling (2024 voor 

het leveringsjaar 2025). 

➢ Toevoeging van een artikel in de werkingsregelsom een bestaande CMU-exploitant toe te 

staan in zijn bod te verklaren dat een definitieve buitenwerkingstelling te voorzien is bij de 

niet-selectie van zijn bod tijdens een Y-1 veiling. Zijn aanwezigheid tijdens het leveringsjaar is 

derhalve afhankelijk van de selectie van haar bieding.  Een kennisgeving van definitieve sluiting 

wordt automatisch verzonden na de niet selectie van deze voorwaardelijke bieding. 

 

➢ De geldigheid toestaan van een kennisgeving van definitieve afsluiting (wijziging van Art. 4bis 

van de Elektriciteitswet) die is ontvangen na een voorwaardelijke bieding die niet in het CRM 

is geselecteerd.  Deze kennisgeving wordt weliswaar buiten de huidige termijn ontvangen (na 

31 oktober, terwijl de maximum termijn uiterlijk 31 juli is), maar moet worden aanvaard omdat 

dit geen toereikendheid probleem (adequacy) creëert (de CRM veiling vond plaats, rekening 

houdende met de niet-beschikbaarheid van de voorwaardelijke bieding die niet werd 

geselecteerd. 

  



-61- 

iii) Dimensionering van de veilingen (maximumprijs) 
 

Er zijn risico's op het vlak van de afstemming tussen de technologieën die in aanmerking worden 

genomen voor de berekening van de maximumprijs van de Y-4 en de  Y-1 veilingen en de technologieën 

die daaraan kunnen deelnemen. 

 

Aanbeveling A04: De methodologie voor de berekening van de maximumprijs  
 

A04 
1°) De methodologie voor het bepalen van de maximumprijs aanvullen om de samenhang te 
waarborgen in de lijst van gekozen technologieën tussen hun doorlooptijden (“lead-time”) en de 
tijdslijn van de veiling (Y-4 of Y-1). 
 
2°) De Demand Side Response (DSR)52 moet niet in aanmerking worden genomen in de lijst van 
technologieën voor het bepalen van de maximumprijs. 
 

 

Beschrijving 

1°) 

De maximumprijs voor een veiling gebaseerd op een benchmark van de Net CONE53 tussen diverse 

technologieën54, overeenkomstig het Koninklijk Besluit 28 april 2021, art.10, §4, 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;”. 

Wat de lead-time per technologie betreft (cf. onderstaande tabel55), zal een aanpassing van de 

methodologie tot gevolg hebben dat batterijen worden opgenomen in de lijst voor de berekening van 

de maximumprijs in Y-1 en dat de CCGT, OCGT en IC Gas Engine worden verwijderd. In de 

veronderstelling dat de lead-time van een nieuw project voor een CHP-eenheid meer dan 1 jaar is en  

de lead-time van de DSR minder dan een jaar is. 

 

 

 

 
52 Demand Side Response : Vraagbeheer 
53 Net CONE : Net Cost of New Entry voor de Netto Kost van een Nieuwkomer 
54 
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2021042801&table_name=wet 
55 US EIA, Februari 2020, Capital Cost and Performance Characteristic Estimates for Utility Scale Electric Power 
Generating Technologies. 

about:blank
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2°) 

De volumeafhankelijke variabiliteit van de kost van de Demand Side Response (DSR, cf. onderstaande 

figuur uit het Calibration Report Y-4 van 2025, Elia) maakt het niet mogelijk om de maximumprijs vast 

te stellen op basis van de kost van de goedkoopste DSR. Het is immers mogelijk dat slechts een beperkt 

volume aan DSR tegen dit prijsniveau aan de veiling zou kunnen deelnemen, hetgeen een negatieve 

invloed zou hebben op de bevoorradingszekerheid volgens de marker BZGeselecteerd volume. 

 

Het is ook niet relevant om een andere unieke prijs vast te stellen die overeenstemt met de DSR-

categorie, aangezien dit zou betekenen dat een bepaald volume aan DSR aan de veiling zou 

deelnemen, wat niet verenigbaar is met het veilingprincipe. 

Het lijkt dus relevanter om niet rekening te houden met de DSR in deze lijst van technologieën, 

aangezien er dan twee gevallen mogelijk zijn: 

▪ Ofwel wordt het geselecteerde volume bereikt dankzij de kalibratie van de maximumprijs 

op de goedkoopste technologie (behalve DSR). Een voldoende volume van deze 

technologie wordt geselecteerd om te voldoen aan de marker BZGeselecteerd volume. 

▪ Ofwel wordt het geselecteerde volume bereikt dankzij de DSR tegen een prijs die lager ligt 

dan de maximumprijs van de technologie, die geïdentificeerd werd als deze met de laagste 

Net CONE. Een voldoende volume van DSR wordt geselecteerd om te voldoen aan de 

marker BZGeselecteerd volume. Het enige nadeel is dat de DSR-eenheden windfall profits kunnen 

krijgen, indien de maximumprijs niet op basis van de DSR werd gekalibreerd. Het zou 

echter niet mogelijk zijn geweest om de maximumprijs te kalibreren uitgaande van het 

nodige volume aan DSR. 

 

Implementatieplan 

Het koninklijk besluit van 28 april 2021, art. 10, §4, 2°, specificeert de lijst van technologieën die 

gebruikt moeten worden voor de bepaling van de maximumprijs: “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;” Dit koninklijk besluit moet aangevuld worden om: 

1°) Rekening te houden met de doorlooptijden van de technologieën en hun verenigbaarheid met de 

veiling waarvoor de netCONE wordt bepaald. 

2°) Specificeren dat de methodologie niet met een minimum netCONE rekening zal moeten houden 

die overeenstemt met DSR. 
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iv) De deelname van kleinere capaciteiten 
 

Het ontvankelijkheidscriterium op de minimumdrempel vastgesteld op 1 MW derated zou een rem 

kunnen zijn op de deelname van kleine spelers, in het bijzonder op de deelname van bepaalde 

technologieën (bijvoorbeeld: zonne-energie, windenergie; voor zover deze capaciteiten in aanmerking 

zouden komen, op voorwaarde van de afwezigheid van elke vorm van exploitatiesteun). 

 

 

 

Aanbeveling A05: Criterium op de minimumdrempel 
 

A05 
Een criterium van 1 MW non-derated (vs 1 MWd) overwegen om kleinere eenheden of eenheden 
waarvoor de reductiefactor de “derated” capaciteit aanzienlijk vermindert (bv. productie van 
hernieuwbare energie) toe te staan om aan de veilingen deel te nemen zonder noodzakelijkerwijs 
een beroep te moeten doen op een aggregatieproces. 
 

 

Beschrijving 

Het criterium op de minimumdrempel is een criterium dat vereist is voor de prekwalificatie voor het 

CRM waarin de CRM-wet voorziet en waarvan de waarde bij Koninklijk Besluit wordt vastgesteld. 

 

Wettelijk kader 

CRM-wet:    “De Koning bepaalt, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de 

ontvankelijkheidscriteria wat betreft het recht tot deelname aan de prekwalificatieprocedure. Deze 

criteria omvatten onder meer: […] 

Artikel 7undecies. § 8. 2° de minimumdrempel in MW, na toepassing van de reductiefactoren, 

waaronder de capaciteitshouders niet kunnen deelnemen aan de prekwalificatieprocedure;” 
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Implementatieplan  

Art. 7undecies, §8, 2°, van de CRM-wet moet gewijzigd worden om “een minimumdrempel, in MW, 

vóór toepassing van de reductiefactoren” te vermelden. 
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3. Samenvatting van de aanbevelingen 
 

A01 
De indexeringsmethode van de Strike Price die momenteel wordt gebruikt voor de indexering van 
de meerjarencontracten vanaf het 2de leveringsjaar, wordt vanaf het 1ste leveringsjaar toegepast 
voor de contracten die tijdens de Y-4- en Y-1-veilingen worden gesloten, met inbegrip van de 
contracten van 1 jaar. 
 

 

 

A02 
Een reductie van de IPC toepassen die toepasselijk is tijdens de Y-1 veiling (penaliteit) voor de 
capaciteiten die een opt-out hebben gedaan in de Y-4 veiling (cf. formule hieronder). De boete wordt 
enkel toegepast op de bestaande capaciteiten die hun deelname uitstellen en die niet over een 
derogatie van de IPC tijdens de Y-1 veiling beschikken. 
 

𝐼𝑃𝐶𝐴𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒(𝑌 − 1) = 𝑀𝐼𝑁( (1 − 𝑥%) ∗ 𝐼𝑃𝐶𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙é(𝑌 − 4) ; 𝐼𝑃𝐶𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙é(𝑌 − 1) ) 

 
Waar de x-factor overeenkomt met het minimum percentage van de penaliteit. Een waarde van x = 
10% wordt aanbevolen. 
 

 

 

A03 
1°) De exploitanten van bestaande capaciteit toestaan om tijdens een Y-4 veiling op erewoord de 
“OUT”-aard van hun opt-out te verklaren, voor zover zij op dat ogenblik daarvan op de hoogte zijn.  
De opt-out “OUT” moet dus niet in acht worden genomen in de veiling Y-4. Geen enkele dummy bid 
word gecreëerd voor dat capaciteitsvolume. 
 
2°) De deadline voor de aankondiging van de definitieve (of tijdelijke) buitenwerkingstelling (of 
structurele vermindering) vervroegen tot uiterlijk 31 april Y-1 indien de onbeschikbaarheid 
betrekking heeft op het leveringsjaar Y (periode van 1 november Y tot 31 oktober Y+1) in Art. 4bis 
van de elektriciteitswet. 
 
3°) Een CMU-exploitant toestaan om in zijn bod tijdens een veiling aan te geven dat een 
kennisgeving van definitieve buitenwerkingstelling (of structurele vermindering) van capaciteit in 
aanmerking moet worden genomen in het geval dat zijn bod in het CRM niet wordt geselecteerd. 
 
3°) Een CMU-exploitant toestaan om in zijn bod tijdens een veiling aan te geven dat een 
kennisgeving van definitieve buitenwerkingstelling (of structurele vermindering) van capaciteit in 
aanmerking moet worden genomen in het geval dat zijn bod in het CRM niet wordt geselecteerd. 
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A04 
1°) De methodologie voor het bepalen van de maximumprijs aanvullen om de samenhang te 
waarborgen in de lijst van gekozen technologieën tussen hun doorlooptijden (“lead-time”) en de 
tijdslijn van de veiling (Y-4 of Y-1). 
 
2°) De Demand Side Response (DSR)56 moet niet in aanmerking worden genomen in de lijst van 
technologieën voor het bepalen van de maximumprijs. 
 

 

 

A05 
Een criterium van 1 MW non-derated (vs 1 MWd) overwegen om kleinere eenheden of eenheden 
waarvoor de reductiefactor de “derated” capaciteit aanzienlijk vermindert (bv. productie van 
hernieuwbare energie) toe te staan om aan de veilingen deel te nemen zonder noodzakelijkerwijs 
een beroep te moeten doen op een aggregatieproces. 
 

 

 

 
56 Demand Side Response : Vraagbeheer 


