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Introductie pay-per-bid vs. pay-per-clear 
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Twee methodes bestaan om te 
bepalen welke prijs wordt betaald 
aan gecontracteerde capaciteit:  
 
1. Pay-per-bid 
2. Pay-per-clear 
 
Een beschrijving van elk 
mechanisme en een vergelijking van 
de veilingtypes in andere Europese 
mechanismen wordt gegeven in het 
eerste deel. 
  

Beide opties hebben voor- en 
nadelen. Deze worden uitgewerkt in 
het tweede deel. Op basis van deze 
analyse wordt pay-per-clear 
aanbevolen. 

Het derde deel behandelt de 
uitwerking van een pay-per-clear 
mechanisme in de Belgische context 
en de implicaties op andere 
elementen van het 
capaciteitsmechanisme, en 
presenteert enkele conclusies over 
het onderwerp. 
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Werking pay-per-clear mechanisme 
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Algemeen principe 

1. De goedkoopste offertes worden geselecteerd, totdat de totale 
vraag bereikt wordt. 

2. Elke geselecteerde offerte ontvangt dezelfde prijs, die gelijk is aan 
de prijs van de duurste geselecteerde offerte. 

 

Werking van een pay-per-clear design 

De veiling kan in één of meerdere ronden verlopen, waarbij in het geval 
van meerdere rondes de prijs elke ronde verlaagd wordt. 

In het geval van meerdere rondes kan meer of minder informatie worden 
verstrekt aan de deelnemers na afloop van iedere ronde: 

• Er wordt enkel bekendgemaakt of er nog een ronde komt. 

• Er wordt bekendgemaakt of er nog een ronde komt en wat de 
minimumprijs van de ronde is. 

• Er wordt bekendgemaakt of er nog een ronde komt, wat de 
minimumprijs van de ronde is en hoeveel capaciteit nog meedoet. 

bron: Ofgem 
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Algemeen principe 

1. De goedkoopste offertes worden geselecteerd, totdat de 
totale vraag bereikt wordt. 

2. Deelnemers aan de capaciteitsmarkt ontvangen de prijs 
die vermeld werd in hun offerte.  

 

 

 

Werking van een pay-per-bid design 

Pay-per-bid veilingen zijn minder flexibel dan pay per clear 
veilingen, aangezien het doel is een zo laag mogelijke prijs te 
bekomen door het creëren van informatieassymetrieën. 
Meerdere rondes kunnen in principe, maar een systematische 
verlaging van de prijs in elke ronde zoals mogelijk is voor pay-
per-clear is minder eenvoudig. 

 

Werking pay-per-bid mechanisme 
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Vergelijking veilingtypes in Europa  
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Land Verenigd 
Koninkrijk 

 
 
 

Ierland Italië België Zweden Duitsland 
 

Soort mechanisme Marktbrede 
capaciteitsmarkt 

 

Marktbrede 
capaciteitsmarkt 

 

Marktbrede 
capaciteitsmarkt 

 

Strategische 
reserve 

Strategische 
reserve 

Strategische 
reserve 

Grootte 
gecontracteerde 

capaciteit per jaar van 
levering 

~55.000 MW ~7.700 MW NA ~700 MW ~1.000 MW ~2.000 MW 

veilingtype Pay per clear Pay per clear Pay per clear Pay per bid Pay per bid Pay per bid 

De onderzochte marktbrede mechanismen zijn van het type pay per clear, terwijl de onderzochte strategische 
reserves van het type pay per bid zijn. De grootte speelt waarschijnlijk ook een rol: strategische reserves 
bevatten een beperkt aantal deelnemers, waarin capaciteitsmarkten de hele markt dekken.  
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Vergelijking pay-per-bid en pay-per-clear: windfall 
profits veroorzaakt door het mechanisme 

8 
CRM 

Door per bid te betalen kunnen deze windfall 
profits gedeeltelijk vermeden worden, indien 
deelnemers over weinig informatie over het 
bidgedrag van de andere deelnemers weten.   

Pay-per-clear 

Pay-per-bid 

Eenheden met weinig missing money 
ontvangen windfall profits 

Opportunity 

Onder bepaalde assumpties (voldoende concurrentie, homogeen product, perfecte informatie) zijn de verwachte resultaten voor pay-per-bid en pay-
per-clear gelijk. Omwille van informatieassymetrieën kan echter worden verwacht dat pay-per-bid zeker op korte termijn de windfall profits 
gedeeltelijk beperkt. Er bestaat echter een risico dat door leereffecten de prijzen op lange termijn stijgen naarmate meer veilingen worden gehouden. 
Pay-per-bid lijkt dus de windfall profits te minimaliseren op korte termijn, maar het is minder duidelijk of dit ook op lange termijn het geval is. 

Waarschijn-
lijkheid 

Mogelijk, aangezien er informatieassymetrieën 
bestaan. Hoeveel windfall profits worden 

vermeden hangt echter af van hoe de 
concurrentie in de veilingen verloopt (grootte 

van de deelnemers, de kennis over de 
deelnemende productie-eenheden en  de 

mogelijkheid de kosten van concurrerende 
eenheden in te schatten).  

Waarschijn-
lijkheid 

Waarschijnlijk 

Onder bepaalde hypotheses (voldoende 
concurrentie, homogeen product, 

perfecte informatie) zullen deelnemers 
een prijs vragen die net lager is dan de 

prijs die de goedkoopste eenheid die niet 
geselecteerd is, en zal de prijs 

overeenstemmen met de clearing price, 
en ontvangt iedereen dezelfde prijs. 

Weakness 

Mogelijk 

Indien deelnemers in plaats van 
de kosten van de goedkoopste 
niet geselecteerde eenheid de 

offerte van de goedkoopste niet 
geselecteerde eenheid proberen 

schatten, kan de prijs hoger 
uitvallen dan onder een pay-per-

bid design 

Threat 

Mogelijk op lange termijn door 
leereffecten. Hoe groter de 

concurrentie in het mechanisme, 
hoe kleiner de kans. 
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Vergelijking pay-per-bid en pay-per-clear: gevolgen 
voor de selectie van eenheden 
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bron: Ofgem 

Pay-per-clear 

Pay-per-bid 

Een efficiënte selectie wordt bereikt 

Waarschijnlijkheid 

Waarschijnlijkheid 

Waarschijnlijk 

Strength 

Een niet-efficiënte selectie kan worden bereikt doordat het 
bidding gedrag wordt gekenmerkt door een inschatting van 

andere eenheden in plaats van hun reële kosten. 

Threat 

Mogelijk. Afhankelijk van het biedgedrag. 

Doordat deelnemers aan pay-per-bid auctions zich baseren op inschattingen van offertes en niet op inschattingen van missing 
money bestaat er een risico dat er eenheden met lage missing money niet worden geselecteerd als deelnemers een verkeerde 
inschatting maken. 
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Vergelijking pay-per-bid en pay-per-clear: prijssignaal 
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Pay-per-clear 

Pay-per-bid 

Het systeem heeft een duidelijk prijssignaal 
doordat er een incentive bestaat om aan missing 

money te bieden. 

Strength 

Het mechanisme heeft geen duidelijk prijssignaal. 

Weakness 

Doordat deelnemers in pay-per-bid systemen zich baseren op een inschatting van de missing money van de goedkoopste niet 
geselecteerde eenheid, is het veel moeilijker om de werkelijke missing money in te schatten. 
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Vergelijking pay-per-bid en pay-per-clear:  gaming en 
effecten op concurrentie 
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Pay-per-clear 

Pay-per-bid 

Er zijn minder mogelijkheden voor gaming, en de  
effecten van gaming op de concurrentie zijn kleiner. 

Strength 

Er zijn meer mogelijkheden voor gaming, die een groter 
effect hebben op de concurrentie.  

 
Grotere spelers hebben namelijk een voordeel in een pay-

per-bid mechanisme doordat ze over meer informatie 
beschikken, meer middelen voor het bepalen van een 

ideale bidding strategie kunnen vrijmaken, en de risico’s 
van de bidding strategie beter kunnen spreiden. 

Weakness 

Gaming is mogelijk in het geval van pay-per-clear: spelers kunnen bijvoorbeeld inbieden onder hun missing money om te vermijden dat 
concurrenten capaciteitsbetalingen zouden krijgen, of kunnen bepaalde capaciteit vroeg uit de veiling laten gaan om de clearing price te 
verhogen. Het weghalen van capaciteit vroeg in de veiling verstoort de concurrentie echter minder, maar zorgt er wel voor dat iedere 
geselecteerde capaciteit een grotere premie ontvangt. Deze marktpraktijken zijn echter een verstoring van de marktwerking en zijn niet 
legaal.  
 
Deze niet-legale verstoringen van de competitie zijn ook mogelijk onder pay-per-bid. Bovendien kan ook “legale” gaming optreden in pay-
per-bid, aangezien deelnemers onder pay-per-bid de incentive om offertes in te dienen die net lager zijn dan deze van de goedkoopste niet-
geselecteerde eenheid. Grotere spelers zijn beter geplaatst om deze inschatting te maken en kunnen waarschijnlijk grotere risico’s nemen op 
het niet behalen van een capaciteitscontract.  
 
Pay-per-bid heeft daarom meer negatieve effecten op de concurrentie aangezien het mogelijk toelaat dat grotere spelers grotere windfall 
profits kunnen opstrijken dan kleinere spelers. 
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Vergelijking pay-per-bid en pay-per-clear: incentives 
voor investeringen 
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Pay-per-clear 

Pay-per-bid 

Een incentive wordt gegeven om in de 
technologie met de laagste missing money te 

investeren. 

Strength 

Er bestaat enkel een incentive om te investeren in de 
technologie met de laagste missing money indien er 

niet voldoende competitie is. 

Weakness 

Op lange termijn biedt pay-per-clear de incentive om te investeren in de technologie met de laagste missing money. Dit is niet per 
definitie het geval voor pay-per-bid, aangezien iedereen wordt vergoed naargelang zijn offerte. Enkel in het geval dat deelnemers 
hogere prijzen bekomen doordat ze zich baseren op de missing money van de goedkoopste niet geselecteerde eenheid bestaat er 
een incentive om in de technologie met de laagste missing money te investeren. In dit geval bestaat het belangrijkste voordeel van 
pay-per-bid (vermindering windfall profits) echter niet. Door het ontbreken van deze duidelijke incentive bereikt pay-per-clear op 
lange termijn waarschijnlijk een goedkopere productmix. 
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Vergelijking pay-per-bid en pay-per-clear: controle op 
de werking van de veilingen 
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Pay-per-clear 

Pay-per-bid 

Er is enkel controle nodig op de marktwerking. 

Strength 

Elke offerte moet worden nagegaan op zijn al dan 
niet onredelijk karakter. Bovendien is het niet per 
definitie verboden om prijs te vragen die hoger ligt 
dan de missing money, indien er geen sprake is van 

prijsafspraken.  

Weakness 

De controle op de werking van de veilingen is moeilijker onder pay-per-bid, omdat het niet verboden is om een bidding strategie 
te hebben en elke offerte op zijn redelijkheid moet worden nagegaan. In het geval van pay-per-clear is de controle eenvoudiger, 
aangezien het vooral gaat over een controle op de marktwerking. 
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Vergelijking pay-per-bid en pay-per-clear: 
transparantie 
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Pay-per-clear 

Pay-per-bid 

Alle informatie met betrekking tot de uitkomst 
van de veiling kan publiek worden gemaakt. 

Strength 

In het geval dat alle informatie met betrekking tot de 
uitkomst van de veiling publiek wordt gemaakt 

wordt de informatieassymetrie die nodig is 
verminderd en kan gaming in toekomstige veilingen 

toenemen. 

Weakness 

Voor pay-per-bid bestaat er een trade-off tussen het bieden van transparantie en het in stand houden van informatieassymetrieën 
in toekomstige veilingen. Deze trade-off bestaat niet voor pay-per-clear. 
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Pay-per-bid kan de kosten op korte termijn verminderen 

Mits de aanname van enkele hypotheses (perfecte informatie, voldoende concurrentie, homogeen product) komen pay-per-clear en pay-per-bid in theorie tot 
hetzelfde resultaat. Echter kunnen de kosten op korte termijn worden verminderd bij pay-per-bid doordat er informatieassymetrieën bestaan.  

 

Dit voordeel wordt kleiner op langere termijn en pay-per-bid kan zelfs duurder worden dan pay-per-clear 

Door leereffecten vermindert de mogelijkheid om gebruik te maken van informatieassymetrieën op lange termijn. Bovendien bestaat het risico dat hierdoor de 
totale kost hoger wordt dan bij pay-per-clear. 

 

Pay-per-bid heeft verder vooral nadelen 

Behalve het voordeel van vermijding van windfall profits, wat moet worden genuanceerd, kent pay-per-bid vooral nadelen, zoals het risico op een niet-efficiënte 
selectie, negatieve effecten op concurrentie en een risico op gaming, het ontbreken van een duidelijk prijssignaal,  het ontbreken van een duidelijke incentive 
voor het investeren in technologieën met het minste missing money, complexere controle in het geval van pay-per-bid, verminderde transparantie. 

 

Het invoeren van price caps kan het grootste nadeel van pay-per-clear significant verkleinen 

Price caps verminderen beperken de prijs die bestaande en refurbished capaciteit ontvangt in een veiling, zelfs indien de clearing price boven de price cap ligt. 
Dit beperkt zowel onder pay-per-bid als pay-per-clear significant de windfall profits voor deze capaciteiten. Echter kan worden verwacht dat indien in een veiling 
nieuwe capaciteit nodig is, de offertes bij pay-per-bid zullen liggen op het niveau van de price cap. 

 

Aangezien pay-per-bid vooral voordelig is op korte termijn, en pay-per-clear op lange termijn, beveelt PwC aan dat het 
capaciteitsmechanisme gebaseerd wordt op pay-per-clear. Wat betreft de mogelijke bijkomende fase die voor de andere fases komt, kan, 
aangezien deze slechts éénmaal voorkomt, hiervoor pay-per-bid gebruikt worden. 

 

 

Vergelijking pay-per-bid en pay-per-clear: conclusies 
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Soort veiling 

PwC stelt voor om een descending clock auction te organiseren met verschillende rondes, waarin de prijs elke ronde wordt verlaagd. Voor aanvang van elke 
ronde kan deze prijs worden gecommuniceerd, alsook eventueel hoeveel capaciteit nog in de veiling zit. 

 

Organisatie van de veilingen 

De veilingen worden georganiseerd om de bevoorradingszekerheid veilig te stellen. Aangezien de bevoorradingszekerheid een verantwoordelijkheid is van de 
federale overheid, dienen de veilingen te worden georganiseerd door ofwel de federale overheid, ofwel de TSO ofwel een derde entiteit als gevolg van een 
verplichting van de federale overheid in het kader van taken uit te voeren om de bevoorradingszekerheid te garanderen. In dergelijk geval dient de organisatie 
van de veilingen gecontroleerd te worden door de CREG.  

 

Contracterende partij 

De contracten in kader van het capaciteitsmechanisme dienen de bevoorradingszekerheid te garanderen. Aangezien de bevoorradingszekerheid een 
verantwoordelijkheid is van de federale overheid, dient de contracterende partij  ofwel de federale overheid, ofwel de TSO of een derde entiteit als gevolg van een 
verplichting van de federale overheid in het kader van taken uit te voeren om de bevoorradingszekerheid te garanderen. De contracterende partij dient echter te 
worden afgestemd op de financieringswijze. 

 

Controle op het verloop van de veilingen 

Controle is nodig op het verloop van de veilingen, en meer bepaald of er geen handelspraktijken plaatsvinden die de marktwerking verstoren. 

Het wordt aanbevolen om de CREG bevoegd te maken voor de controle op de veilingen. Ook kan de Belgische Mededingingsautoriteit optreden in het geval van 
mededingingsproblemen. 

 

Een pay-per-clear design in de Belgische context 
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De keuze voor pay-per-clear impliceert niet per definitie dat iedereen dezelfde prijs ontvangt. Dit hangt af van de uiteindelijke 
configuratie.  

 

Zo is het mogelijk dat nieuwe, refurbished en bestaande capaciteit door het invoeren van price caps voor bestaande en 
refurbished capaciteit een andere prijs ontvangt. Ook kan buitenlandse capaciteit een andere clearing prijs ontvangen doordat er 
meer concurrentie is. Ten slotte zijn ook andere afwijkingen mogelijk, zoals bijvoorbeeld geografische beperkingen. Dit is het 
geval in Ierland en Italië.  

 

Met betrekking tot het hebben van verschillende clearing prices in het Belgisch mechanisme stelt PwC dat de Belgische context een 
configuratie vereist die kan leiden tot verschillende prijzen voor dezelfde veiling omwille van de volgende elementen: 

• Price caps voor bestaande en refurbished capaciteit: in het geval dat nieuwe capaciteit de clearing price bepaalt, kunnen de price 
caps een limiet zetten op wat bestaande en refurbished eenheden ontvangen. Hoewel dit geen gebruikelijk designelement is, 
bestaat er wel een precedent aangezien het Italiaans mechanisme in een eerste fase ook een price cap voor bestaande capaciteit 
heeft die de premie ontvangen door bestaande capaciteit beperkt. De specifieke Belgische situatie, waarin een grote nood aan 
nieuwe capaciteit bestaat, rechtvaardigt een dergelijke price cap.  

• Deelname buitenlandse capaciteit: er kan niet meer buitenlandse capaciteit deelnemen dan wat men verwacht dat bijdraagt tot 
de bevoorradingszekerheid in België. Echter is het mogelijk dat er meer capaciteit dan deze limiet in aanmerking komt om deel te 
nemen aan het mechanisme, waardoor mogelijk meer concurrentie kan worden verwacht voor buitenlandse capaciteit, wat leidt 
tot een lagere clearing prijs voor buitenlandse capaciteit. Voor verschillende prijzen gebaseerd op geografische beperkingen 
bestaan precedenten, namelijk de geografische beperkingen in Italië en Ierland. Mogelijk kan de prijs zelfs variëren tussen 
de andere landen, afhankelijk van de concurrentie in elk van de landen.  

 

 

 

 

Een pay-per-clear design in de Belgische context: 
verschillende capaciteitsprijzen 
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Een pay-per-clear design in de Belgische context: verschillende 
capaciteitsprijzen: grafische voorstelling (1/3) 
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Bestaande Belgische capaciteit Refurbished 
capaciteit 

Nieuwe 
capaciteit 

Niet-
geselecteerde 
Belgische 
capaciteit 

Price cap voor bestaande capaciteit 

Price cap voor refurbished capaciteit 

Clearing price 

Offertes in 
capaciteitsmarkt 

Prijs betaald aan 
bestaande capaciteit 

Prijs betaald aan 
nieuwe capaciteit 

Prijs betaald aan 
refurbished capaciteit 

Maximum deelname 
buitenlandse 
capaciteit 

Prijs betaald aan 
buitenlandse 
capaciteit 

Geselecteerde 
buitenlandse 
(bestaande) 
capaciteit 

Niet-
geselecteerde 
buitenlandse 
capaciteit 

Clearing price buitenlandse 
capaciteit 

Om de vorige 
principes grafisch 
voor te stellen, wordt 
uitgegaan van een 
jaar waarin nieuwe 
capaciteit de clearing 
price bepaalt. In dit 
geval ontvangt 
nieuwe capaciteit de 
clearing price, en 
refurbished en 
bestaande capaciteit 
enkel hun 
respectievelijke price 
cap. In dit voorbeeld 
wordt uitgegaan van 
meer buitenlandse 
capaciteit 
geïnteresseerd dan 
mogelijk te 
importeren, 
waardoor de clearing 
price voor 
buitenlandse 
capaciteit lager ligt 
dan de price cap. 
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Ook in dit voorbeeld 
bepaalt nieuwe 
capaciteit de clearing 
price. Ook nu ontvangt 
nieuwe capaciteit de 
clearing price, en 
refurbished en 
bestaande capaciteit 
enkel hun 
respectievelijke price 
cap. In dit voorbeeld 
wordt verondersteld dat 
er minder buitenlandse 
bestaande capaciteit 
deelneemt dan mogelijk 
is, wat leidt tot 
eenzelfde clearing price 
als binnenlandse 
bestaande capaciteit 

Een pay-per-clear design in de Belgische context: verschillende 
capaciteitsprijzen: grafische voorstelling (2/3) 
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Bestaande Belgische capaciteit Refurbished 
capaciteit 

Nieuwe 
capaciteit 

Niet-
geselecteerde 
capaciteit 

Price cap voor refurbished capaciteit 

Clearing price 

Offertes in capaciteitsmarkt 

Prijs betaald aan bestaande 
capaciteit 

Prijs betaald aan nieuwe 
capaciteit 

Prijs betaald aan 
refurbished capaciteit 

Maximum deelname 
buitenlandse 
capaciteit 

Geselecteerde 
buitenlandse 
(bestaande) 
capaciteit 

Price cap voor bestaande capaciteit 
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Het is onder dit design 
mogelijk dat iedereen 
dezelfde clearing price 
ontvangt, namelijk 
indien buitenlandse 
capaciteit niet aan een 
andere prijs cleart en 
indien de clearing price 
onder de price cap voor 
bestaande capaciteit 
ligt. 

Een pay-per-clear design in de Belgische context: verschillende 
capaciteitsprijzen: grafische voorstelling (3/3) 
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Bestaande Belgische capaciteit Refurbished 
capaciteit 

Nieuwe 
capaciteit 

Niet-
geselecteerde 
capaciteit 

Price cap voor refurbished capaciteit 

Clearing price 

Offertes in capaciteitsmarkt 

Prijs betaald aan bestaande 
capaciteit 

Prijs betaald aan nieuwe 
capaciteit 

Prijs betaald aan 
refurbished capaciteit 

Maximum deelname 
buitenlandse 
capaciteit 

Geselecteerde 
buitenlandse 
(bestaande) 
capaciteit 

Price cap voor bestaande capaciteit 
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PwC stelt twee fases voor, met een mogelijke bijkomende fase indien blijkt dat nieuwe 
capaciteit op korte termijn op de markt moet komen. 

Fase 0: Indien blijkt dat het direct implementeren van een marktbreed mechanisme 
waaraan ook bestaande en buitenlandse capaciteit kan deelnemen te veel tijd vergt kan 
in een preliminaire fase een veiling worden georganiseerd waaraan enkel nieuwe 
capaciteit kan deelnemen. Bestaande en buitenlandse capaciteit wordt dan impliciet 
in rekening genomen en van de vraagcurve afgetrokken. 

Fase 1: In de eerste volwaardige fase kan ook bestaande capaciteit deelnemen, met 
een price cap die een maximum legt op de capacity fee die ze ontvangt. Buitenlandse 
capaciteit wordt nog niet expliciet toegelaten, totdat de nodige akkoorden met de 
buurlanden zijn gesloten. Zoals het geval in fase 1 wordt buitenlandse capaciteit impliciet 
in rekening gebracht door deze van de piekvraag af te trekken. 

Fase 2: Volledige implementatie van het marktbreed mechanisme. Zowel, nieuwe, 
bestaande en buitenlandse capaciteit kunnen deelnemen. 

Een pay-per-clear design in de Belgische context: 
fasering van de veilingen 
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Zoals eerder gesteld, is het mogelijk dat in een pay-per-clear design bepaalde deelnemers toch een 
andere prijs ontvangen. In de voorgestelde fasering bestaan er mogelijk verschillende clearing 
prices in dezelfde veilingen, namelijk : 

 

1. In fase 1 zijn verschillende clearing prices voor nieuwe en bestaande capaciteit mogelijk.  

2. In fase 2 is het mogelijk dat buitenlandse capaciteit een andere clearing prijs ontvangt dan 
binnenlandse capaciteit, aangezien de competitie mogelijk groter is.  

 Er bestaat een risico dat indien er verschillende clearing prices bestaan tussen nieuwe en 
bestaande capaciteit, er zeer veel bestaande capaciteit investeringen zal doen om als nieuwe 
capaciteit te kunnen deelnemen. Daarom moeten de refurbishment criteria sluitend zijn om dit 
misbruik te voorkomen. 

Een pay-per-clear design in de Belgische context: impact 
fasering op het hebben van verschillende clearing prices 
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Price caps 

Om te grote windfall profits te vermijden zijn behalve price caps voor nieuwe capaciteit ook price 
caps voor bestaande en refurbished capaciteit nodig, die als een limiet dienen voor de 
capaciteitsbetalingen die bestaande en refurbished capaciteit kunnen ontvangen, zelfs in het geval 
dat de clearing prijs hoger dan deze price caps ligt. 

 

Deelname buitenlandse capaciteit 

In de volledige implementatie van het mechanisme zal buitenlandse capaciteit kunnen deelnemen 
zoals Belgische capaciteit. Dit heeft een impact op de prijzen voor capaciteit, aangezien dit kan 
leiden tot verschillende prijzen in éénzelfde veiling. 

 

Refurbishment criteria 

Indien een price cap op bestaande en refurbished capaciteit wordt ingevoerd is het nodig om goede 
refurbishment criteria te hebben, aangezien dat anders deelnemers aan de veiling de incentive 
kunnen hebben om hun bestaande eenheden onterecht als refurbishing of nieuwe capaciteit te 
prekwalificeren. 

Implicaties van het voorgestelde pay-per-clear design 
op andere elementen 
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• PwC beveelt pay-per-clear aan als basisprincipe voor het capaciteitsmechanisme. Wat betreft de mogelijke 
bijkomende fase waaraan enkel nieuwe capaciteit kan deelnemen, beveelt PwC pay-per-bid aan, aangezien dit 
een éénmalige veiling is en de nadelen op lange termijn minder relevant zijn. 

• Pay-per-clear leidt mogelijk tot grotere windfall profits dan pay-per-bid. Dit kan gedeeltelijk worden 
overkomen door het instellen van price caps voor bestaande en refurbished capaciteit, die een limiet vormen 
op de capaciteitsprijs die bestaande en refurbished eenheden kunnen ontvangen, zelfs als de clearing price 
hoger ligt dan deze price caps. PwC beveelt het instellen van dergelijke price caps aan. 

• Dit impliceert dat er ook in het geval van pay-per-clear niet elke eenheid dezelfde prijs ontvangt. Dit is 
bovendien ook mogelijk voor buitenlandse capaciteit, aangezien mogelijk meer buitenlandse capaciteit 
deelneemt dan kan worden gecontracteerd.   

• Wat betreft de organisatie van van pay-per-clear veilingen in een Belgisch mechanisme, beveelt PwC aan om: 

• Een descending clock auction te organiseren in meerdere rondes; 

• De organisatie en contractualisatie kan gebeuren door ofwel de federale overheid, ofwel de TSO ofwel een 
derde entiteit als gevolg van een verplichting van de federale overheid in het kader van haar 
verantwoordelijkheid voor de bevoorradingszekerheid. In dergelijk geval dient de organisatie en 
contractualisatie gecontroleerd te worden door de CREG.  

• Controle uit te voeren op het verloop van de veilingen, en meer bepaald om te verzekeren dat er geen 
handelspraktijken voorkomen die de marktwerking verstoren. 

• De organisatie van de veilingen te faseren.  

 

Conclusies  
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• Uitwerking fasering 

• Uitwerking veilingen 

• Uitwerking maatregelen om risico’s met betrekking tot gaming in de 
veilingen te verkleinen. 

• Uitwerking procedures voor aanpassingen 

 

Volgende stappen met betrekking tot het ontwerp van een pay-per-
clear design geconfigureerd voor de Belgische context 
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Criteria voor 
refurbishment 
en nieuwe 
capaciteit 
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Het doel van het onderscheid tussen bestaande, refurbishing en nieuwe capaciteit is om 
een level playing field te creëren, door contracten van verschillende lengte aan te bieden 
aan capaciteit die significante investeringen doet en deze investeringen op een langere 
termijn moet afschrijven dan bestaande capaciteit. 

 

In andere mechanismes werden daarom verschillende categorieën gecreëerd.  

• Bestaande capaciteit; 

• Refurbishing capaciteit; 

• Nieuwe capaciteit; 

• DSR. 

Omwille van de link tussen investeringen en contractduur lijkt het logisch het criterium 
voor de bestaande te baseren op de investeringen (criterium CAPEX/MW). 

 

Echter, indien enkel het criterium CAPEX/MW wordt gebruikt, bestaat er een risico op 
misbruik. 

 

 

 

Introductie 
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Onderzoeksvragen en methode 
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Tussen welke categorieën wordt 
een onderscheid gemaakt? 

 In welke mate wordt het 
onderscheid tussen 

refurbishing/nieuwe capaciteit 
per dossier beoordeeld? 

 Op basis van welke 
criteria/principes wordt het 

onderscheid gemaakt? 

 Drie fundamentele vragen 

Methode: 

 analyse van de methode 
van beoordeling in 

Ierland en UK 

analyse van criteria in 
Ierland, UK, Europese 

grid code en andere 
wetgeving. 

stakeholderdiscussies 
met Elia/CREG 

analyse van categorieën 
in Ierland en UK 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 
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Benchmark categorieën 
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Verenigd 
Koninkrijk 

Bestaande  
capaciteit 

refurbishing  
capaciteit 

Nieuwe 
capaciteit 

Proven DSR 
Unproven 

DSR 

Ierland 

Italië 

Bestaande  
capaciteit Refurbishing 

capaciteit 

Nieuwe capaciteit 

DSR 

Bestaande  
capaciteit Refurbishing 

capaciteit 

Nieuwe capaciteit 

DSR 

Aangezien elk van de onderzochte landen tenminste een onderscheid maakt tussen bestaande capaciteit, refurbishing capaciteit, 
nieuwe capaciteit en DSR lijkt dit ook voor België aangewezen. 

Nieuwe   
capaciteit 

Nieuwe   
capaciteit 
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Benchmark criteria 
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Italië 

Ierland 

Verenigd 
Koninkrijk 

CAPEX/MW threshold,  
set at 300k EUR/MW for 

new capacity 

Performance 
bond 

Milestones 

New capacity or heavily 
constituted capacity meeting 

the capex threshold 

Specific 
criteria in 

market rules 

CAPEX/MW threshold, 
set in the range of  186k 
and 232k EUR/MW for 

new capacity 

CAPEX/MW threshold,  set at 
125k GBP/MW for 

refurbishing, and at 250k 
GBP/MW for new capacity  

New 
Refurbishing 

statement 

Independent 
verification of 

incurred capital 
expenditure 
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CAPEX/MW kan dus niet als enige criterium dienen. 

Andere criteria zijn mogelijk: 

 

 

 

Criteria voor refurbishing capaciteit 
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Capex/MW 

+  Eenvoudig criterium 
+  Wordt toegepast in Ierland, Italië en 
Polen, en kan waarschijnlijk 
gemakkelijk worden goedgekeurd door 
de EC. 

 -Dit criterium laat misbruik toe indien 
niet wordt gespecifieerd welke CAPEX 
wordt 
-is minder eenvoudig indien er 
technische specificaties worden 
toegevoegd waaraan CAPEX moet 
voldoen.  

Technologische 
criteria die bepalen 

wat als CAPEX wordt 
beschouwd 

 Permitting/connectie  Standstill periode 

Criteria met betrekking tot output van 
refurbishing capaciteit 

Vergroting 
flexibiliteit 

Vermindering 
van emissies 

Reële uitbreiding 
van capaciteit 

Vergroting 
efficiëntie 

Price caps Strike price Boetes en stop loss limits Referentieprijs Milieucriteria De-rating factoren 

Criteria voor refurbishment en nieuwe capaciteit Pay-per-bid versus pay-per-clear Contents 



PwC 

30 augustus 2018 

Evaluatie bijkomende refurbishing capaciteit criteria 
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Criteria met betrekking tot output van de refurbishing 
capaciteit (flexibiliteit, emissies, capaciteitsuitbreiding, 

efficiëntie) 

+Dit dient een duidelijk doel. 

- Een onderscheid tussen 
normale achteruitgang van 

flexibiliteit, emissies, 
capaciteitsuitbreiding of 
efficiëntie en een echte 

refurbishment dient gemaakt 
te worden. 

Technologische criteria die bepalen wat als CAPEX 
wordt beschouwd:  

+het toevoegen van 
technologische criteria aan de 
CAPEX/MW kan een deel van 

de nadelen van een 
CAPEX/MW criterium 

vermijden. 

-Het opstellen van 
technologische criteria kan 

mogelijk leiden tot zeer 
complexe reglementen, en 

zeer veel discussies/gelobby 
om bepaalde wijzigingen als 

refurbishing capaciteit te 
beschouwen 

Standstill periode: 

-Dit criterium laat misbruik toe. 
-Dit criterium zorgt mogelijk voor een daling in de capaciteit 

Permitting/connectie 

• Typisch onderdeel van de prekwalificatieprocedure. 
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Omdat de toevoeging van technologische criteria en criteria met betrekking tot 
de output van de refurbishment enerzijds een garantie vormt op een 
significatieve investering, en anderzijds op een significatief resultaat van de 
refurbishment, wordt aanbevolen om het criterium CAPEX/MW uit te breiden 
met technologische criteria en criteria met betrekking tot de output. 

  

De voorgestelde criteria zijn dus: 

• CAPEX/MW 

• Technologische criteria die bepalen wat als CAPEX wordt beschouwd 

• Output criteria 

 

Voorgestelde criteria refurbishment 
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PwC raadt aan om dezelfde criteria (CAPEX/MW, technologische criteria, 
criteria met betrekking tot de output van de refurbishment) te gebruiken voor 
nieuwe capaciteit, met hogere drempelwaardes. 

• Deze combinatie kan voorkomen dat al bestaande capaciteit meedoet en 
contracten voor een lange duur ontvangt.  

• Er kan worden overwogen om nog een extra criterium toe te voegen, 
namelijk dat capaciteit nog niet deelnam in de markt.  

 

De voorgestelde criteria zijn dus: 

• CAPEX/MW 

• Technologische criteria die bepalen wat als CAPEX wordt beschouwd 

• Output criteria 

• Eventueel criterium over of capaciteit al deelnam in de markt. 

 

Voorgestelde criteria nieuwe capaciteit 
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• Het is nodig om drempelwaardes te specifiëren, die voor een stuk arbitrair 
zijn. 

• Het is nodig om te bepalen wat wel en wat geen geldige investeringen zijn in 
refurbishing capaciteit 

• Het is nooit mogelijk alle mogelijke misbruiken te voorzien. 

 

 Deze uitdagingen kunnen gedeeltelijk worden overkomen door de 
administratie/regulator de voorgestelde refurbishing/nieuwe capaciteit te 
beoordelen op hun werkelijk zijnde karakter.  

 

 

Uitdagingen met betrekking tot de voorgestelde criteria 
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Trade-off tussen een controle op het voldoen aan 
vastgelegde regels, en een beoordeling per dossier 

op basis van principes. 

Trade-offs met betrekking tot de beoordeling van dossiers 

36 
CRM 

In het geval dat de 
beoordeling beperkt 

tot de controle op 
naleving van de 
regels, kan de 

administratie/regulat
or moeilijk ingrijpen 

bij misbruiken.  

Het beoordelen per 
dossier op basis van 
principes kan leiden 

tot discriminatie. 

Stel duidelijke richtlijnen op, maar geef 
de administratie/regulator een zekere 

bevoegdheid om elke casus apart te 
beoordelen, om misbruiken te 

vermijden. 

Het is zowel mogelijk om a priori en ex post te 
beoordelen of capaciteit bestaand, refurbishing of 

nieuwe capaciteit is: 

A priori wordt dit 
gecontroleerd tijdens 

de prekwalificatie 

Ex post controle is 
bovendien mogelijk, 
om te controleren of 

de capaciteit wel 
degelijk aan de 
criteria voldoet. 

Voer beide vormen van beoordeling uit 

Trade-off 

Opties 

Aanbeveling 

Price caps Strike price Boetes en stop loss limits Referentieprijs Milieucriteria De-rating factoren 

Criteria voor refurbishment en nieuwe capaciteit Pay-per-bid versus pay-per-clear Contents 



PwC 

30 augustus 2018 

Les pays du benchmark utilisent différents thresholds 
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UK 

ITALIE 

POLOGNE 

IRELANDE 

Estimation « low range »  des CAPEX pour OCGT sur 
base d’estimations de PB Power*. Fixé actuellement à 
250 kGBP/MW pour les nouvelles et 125 kGBP/MW 

pour les refurbished (sur base de rapports et 
d’estimations internes). 

40% du coût moyen d’investissement dans la 
technologie utilisée en période de pointe (OCGT) 

117 kEUR/MW pour les refurbished & 706 
kEUR/MW pour les existantes. 

40% du coût d’investissement de la technologie la 
plus performante, initialement estimé à 300 

kEUR/MW  

Les pays du benchmark se sont posés la question 
d’utiliser des critères additionnels à celui du 
CAPEX. Tous ont opté pour donner un poids 
prépondérant à ce critère. Il présente l’avantage 
de : 
 
1. Bien calibrés, les CAPEX pourraient éviter 

tout abus (investissements excessifs/sous-
investissements); 

2. Objectif/neutre (sauf Pologne); 
3. Simple. 

 
PwC préconise cependant de prendre en compte 
des output criteria (flexibilité, émissions,…). 
Cela devrait permettre à l’autorité compétente 
de renforcer son pouvoir face à tout abus.  

*Parson Brinckerhoff – Compagnie privée en consultance stratégique en ingénierie 
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Capex drempels per technologie of niet? 
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Aangezien elk land één set drempelwaardes gebruikt, en het complexer wordt om voor elke technologie drempels op te 
stellen, stelt PwC voor om één set van drempelwaardes te kiezen. 

Een set is in principe technologie neutraal, beperkt de complexiteit, en is coherent met het principe dat de 
contractduur afhangt van de grootte van de investering. 

De keuze van de exacte drempels is echter in dit opzicht van belang, aangezien deze bepaalde technologieën kunnen 
benadelen indien ze niet goed worden gekozen, en in dergelijk geval het mechanisme dus niet meer technologie 

neutraal zou zijn. 

Het is opmerkelijk dat dit niet het geval is in het Pools mechanisme. Zo schatte Polen de kost voor OCGT goedkoper 
dan 706k€/MW, wat betekent dat het mechanisme een nadeel geeft aan OCGT. 
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Output criteria en verbod op cross-subsidies 
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Deze cross-subsidie kan worden 
gerechtvaardigd omdat hierdoor 

minder emissies worden uitgestoten 
per geproduceerd MWh, en daardoor 
consistent is met de energietransitie. 

Verhoging efficiëntie 

Geen cross-subsidie want het doel van 
het mechanisme is om voldoende 

capaciteit aan te houden 

Uitbreiding capaciteit 

Een verhoging van de flexibiliteit 
kadert in de energietransitie naar een 

mix met grotere hoeveelheden 
intermitterende RES. 

Flexibiliteit 

Verlagen van emissies is consistent 
met de energietransitie. 

Verlaging emissies 

Vier output criteria voor de refurbishing capaciteit werden gedefinieerd. De vraag is 
echter of deze het verbod op cross-subsidies naleven. Dit is echter niet voor elk van de 

criteria een probleem, omdat sommigen in verband staan met het verhogen van de 
capaciteit. Bovendien werd voor de andere criteria er een motivering gevonden die de 

cross-subsidie rechtvaardigt: 
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La préqualification est un procédé 
principalement“administratif” 
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Identification du 
participant 

Nom de l’entreprise, numéro d’entreprise, les coordonnées, nom de la  personne 
responsable, … 

La préqualification a comme objectif de s’assurer que les CMUs peuvent participer aux enchères. Elle donne 
également l’opportunité aux CMUs existantes de notifier leur Opt-Out. Sur base d’un benchmark, il apparaît 
que les informations transmises lors du  processus de préqualification peuvent être regroupées en 3 classes 

principales. 

Informations techniques 
Type de de CMU (nouvelle, existante, refurbished,…), la capacité, capacité de 
connexion, Grid Connection Agreement,  description et agenda des travaux à 

entreprendre (milestones), durée du contrat… 

Informations 
économique/financières 

Montant des CAPEX (cf. Threshold), pas d’autre subside,…  

Ces informations sont analysées par le delivery body qui décide si l’appliquant peut-être préqualifiée pour  les 
enchères. Il apparaît que cette procédure est administrative. Un processus de suivi doit être engagé.  

CMU : Capacity Market Unit – A unit of electricity generation capacity or electricity demand reduction that can be then put forward in a future Capacity Market Auction 
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Les sujets abordés dans lors de la préqualification en 
Irlande 

41 
CRM 

Source : Consultation Paper : SEM-15-044 

 L’exemple irlandais atteste que la 
préqualification est principalement 
administrative. Elle nécessite plusieurs 
permis, attestions, études… tels que : 
 

• Etude environnementale; 
• Contrat de raccordement;  
• Titre de propriété; 
• Engagement financier; 
• Business plan; 
• … 
 

Bien que certains critères soient identiques 
pour la nouvelle capacité et la refurbished, il 
apparaît que les acteurs aspirant à proposer 
de la nouvelle capacité auront plus 
d’obligations à remplir. 
 
 Les critères de préqualification doivent 
être publiés suffisamment à l’avance pour 
permettre aux potentiels acteurs d’obtenir 
tous les documents nécessaires et de réaliser 
les démarches ad hoc. 
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Des suivis & rapports sont effectués entre T-4 & T-0 

42 
CRM 

Sur base des informations fournies lors de la phase de préqualification, le delivery body devra s’assurer que le 
plan d’action introduit se réalise. Sur base des expériences irlandaises et anglaise, il apparaît que le producteur 
doit remettre plusieurs rapports de suivi (dans la période qui précède la delivery date) à l’autorité compétente 

afin de permettre le suivi des opérations. 

Financial milestones Technical milestones 

• Pologne : Prouver dans les 12 mois qui 
suivent l’enchère que 10% des 
investissements totaux ont été faits & 
que 20% ont été engagés. 

• UK : Un expert technique indépendant 
s’assure que 10% des CAPEX ont été 
dépensés & deux directeurs certifient 
que le coût total du projet estimé reflète 
leurs informations 

• Irlande : Directeur* certifie que le 
Financial Completion Milestone est 
atteint (tous les 6 mois) 

• UK : Au moins tous les 6 mois, un 
rapport approuvé par un expert 
technique indépendant ainsi que deux 
directeurs atteste de la bonne évolution 
du programme de construction. 
 

• Irlande  : Un directeur atteste du 
commencement des travaux et un 
expert technique indépendant s’assure 
de l’acquisition des milestones. 

Un suivi des plans 
d’action remis lors de la 

phase de 
préqualification est 

indispensable. Il permet, 
en T-1, de rectifier la 

capacité nécessaire en cas 
de non-respect des 

échéances avancées en T-4. 

Traduit de l’anglais « Director » -> Personne en responsable du projet du côté du producteur 
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Amendes 

43 
CRM 

IRLANDE UK 

Dans le cas où la Substantial Financial Completion n’a pas été 
atteinte dans les 18 mois qui suivent le résultat de l’enchère 
ou que la Minimum Completion n’a pas été atteinte dans les 
18 mois qui suivent le premier jour du Capacity Year,  
l’opérateur du système devrait résilier le contrat. 
 
 Toute la procédure est décrite dans la section J.6 du 

Market Code. 
 

 Le point J.7.1.3 détermine la Termination Charge sur base 
de l’équation suivante : 

 
𝑇𝐶 = 𝑇𝐹𝑅 𝑥 𝐴𝐶𝑂 

 
• TC = Termination Charge payable; 
• TFR = Termination Fee Rate  
• ACO = Amount of the Relevant Awarded Capacity 

 
 TFR tient compte du coût pour le consommateur, des coûts 

de retard généralement admis dans un contrat EPC & le 
coût supporté par les acteurs actifs qui ne livrent pas. 

 Le TFR est estimé entre  47 €/kW  & 55 €/kW 
 Il augmente avec le temps. 

 
 

Au UK, les principes de Financial Completion & de Minimum 
Completion Requirement sont d’application. 

 
 Toutes les procédures sont décrites dans la section 6.10 des 

Capacity Market Rules. 
 

 Le point 6.10.3 détermine les Termination Fees sur base de 
l’équation suivante : 
 

𝑇𝐹𝑥 = 𝑇𝐹𝑥𝑟𝑎𝑡𝑒 × 𝐶𝑂  
 

• TFx est défini dans la Régulation 32 & 43. Il peut varier 
entre 10.000 £/MW & 35.000£/MW 

• CO est la capacité contractée en MW  
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Durée des contrats 

44 
CRM 

Generic Economic Life 

Balanced Economic Life 

L’option adoptée par l’Irlande 
repose sur l’idée que les 

producteurs devront être en 
compétition avec les 
centrales existantes 
durant les dernières 

années de leur vie 
économique générique. 

Dès lors, la durée des contrats 
se limité à 10 ans. 

L’option adoptée par 
l’Angleterre est de permettre à 
toutes les nouvelles capacités 
de souscrire à une période 

égale à la durée de vie 
économique générique 

d’une centrale (dans ce cas-
ci 15 ans). 

Avantages Inconvénients 

• Limitation du risque dans 
le chef du producteur; 

• Diminution des coûts de 
financement; 

• Diminution du coûts des 
enchères; 

• Plus propice aux nouveaux 
investissements; 

• Stabilité. 

• Limitation du risque dans 
le chef du consommateur; 

• Flexibilité; 
• Concurrence. 

• Augmentation du risque 
dans le chef du producteur; 

• Frein aux investissements. 

• Augmentation du risque 
dans le chef du 
consommateur; 

• Diminution de la 
concurrence; 

• Moins flexible aux besoins 
de capacité. 

• Augmentation du coût sur 
le LT ? 

Choix 

Il est recommandé que la 
Belgique se base sur le principe 
de la Generic Economic Life car 
le besoin en investissement aux 
alentours de 2025 est 
important. PwC préconise de 
garder une possibilité de 
modifier cette durée maximale 
sur base de l’évolution du 
marché. Si les signaux du 
marché suffisent à attirer les 
investisseurs, la durée pourrait 
être réduite.  
 
Notez que la Pologne a introduit 
une opportunité d’augmenter la 
durée de 1 à 2 ans si la nouvelle 
capacité émet peu de CO2 
(≤450 kg/MWh) ou est CHP. 
 
La durée des contrat doit 
être liée à la durée des 
emprunts bancaires (≈ 
7/8ans). 15 ans permet 
donc un renouvellement de 
l’emprunt. 
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Processus relatif à la décision de la durée du contrat 

45 
CRM 

Est-ce que le participant souhaite une durée de contrat supérieure à 1 an ? 

La CREG donne un avis sur 
l’opportunité économique*. 

Le TSO vérifie que les obligations de 
la préqualification sont remplies et 

dans le cas positif accepte la 
préqualification du participant. 

Le TSO vérifie que les obligations de 
la préqualification sont remplies et 

dans le cas positif accepte la 
préqualification du participant. 

Oui Non 

Sur base de cet avis, soit le ministre 
soit la CREG prend la décision finale.  

A noter que cette recommandation 
s’écarte du projet de loi dans sa forme 
actuelle et ne préjuge pas des éventuels 
développements concernant le partage des 
rôles et des compétences dans le cadre de 
la mise en œuvre du CRM 

L’opportunité économique d’un projet vise à évaluer la pertinence des coûts 
d’investissement proposés et de leur alignement avec les objectifs du 
mécanisme. 

Price caps Strike price Boetes en stop loss limits Referentieprijs Milieucriteria De-rating factoren 

Criteria voor refurbishment en nieuwe capaciteit Pay-per-bid versus pay-per-clear Contents 



PwC 

30 augustus 2018 

Conclusions sur les critères de refurbishment/new 
capacity 

46 
CRM 

Quatre catégories principales ont été identifiées : Capacité existante, refurbishing capacité, nouvelle capacité & DSR  1 

Les critères pour déterminer de la nouvelle/refurbishing* capacité doivent être financiers (CAPEX EUR/MW) et juger les 
résultats attendus des investissements (e.g output criteria** : augmentation de la flexibilité, réduction des émissions, 
amélioration du facteur d’efficience & augmentation de la capacité).  

2 

Il est nécessaire de définir des  lignes directrices afin de permettre au TSO de juger les dossiers de préqualification. Dans le cas 
où le participant souhaite une durée de contrat supérieure à un an, la CREG émettra un avis sur l’opportunité économique du 
projet. Sur base de cet avis, soit la CREG soit le Ministre Fédéral de l’Energie approuve le dossier de préqualification et la durée du 
contrat sollicitée par le particpant. 

3 

La préqualification est principalement administrative. Elle doit nécessairement être couplée à des actions de reporting de la 
part de l’opérateur afin de s’assurer qu’il atteint les milestones définis dans son dossier de préqualification. La préqualification est l’étape à 

laquelle le participant est qualifié pour de la nouvelle capacité, de la capacité refurbished ou de l’ancienne capacité. 

En fonction du type de capacité obtenu, la durée des contrats varie. Sur base du benchmark et du cas belge, il est recommandé de 
se baser sur la generic economic life dans un premier temps tout en laissant la porte ouverte à une modification en fonction de 
l’évolution du marché. La durée variera entre 1 an & la generic economic life (définie à 15 ans dans le cas anglais). Une durée de 
15 ans devrait réduire le risque lié à l’emprunt bancaire en permettant un refinancement de celui-ci en année 7/8, ce qui devrait 
diminuer les coûts d’investissement. 

4 

• Bien que de la nouvelle capacité puisse être définie comme « capacités construites après l’entrée en vigueur de la loi », il est important de définir des critères additionnels pour éviter 
que des capacités à faibles coûts profitent d’une durée de contrat disproportionnée. 

** Le choix et les définitions des outputs criteria doit faire l’objet d’une analyse complémentaire. 

Price caps Strike price Boetes en stop loss limits Referentieprijs Milieucriteria De-rating factoren 

Criteria voor refurbishment en nieuwe capaciteit Pay-per-bid versus pay-per-clear Contents 



PwC 

30 augustus 2018 

Prochaines étapes 

47 
CRM 

1 
Définir les thresholds  (CAPEX) pour la nouvelle capacité et la refurbished  Etude ou sur base du benchmark 
(≈300 kEUR/MW)     

2 
Rédaction et publication des lignes directrices quant aux output criterias qui seront utilisées par la CREG pour 
juger les propositions lors de la phase de préqualification 

3 Définition & publication des critères de préqualification 

4 Déterminer le mécanisme de pénalité en cas de retard/abandon 

5 Optionnel : Etude additionnelle sur la durée des contrats 
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De-rating factoren 

48 
CRM 
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Introductie 

49 
CRM 

 Vijf vragen 

Methode: 

Analyse van de 
methodologie 

Analyse van 
bevoegdheidsverdeling 

stakeholderdiscussies 
met Elia/CREG 

analyse van categorieën 
in Ierland, UK en 

Frankrijk 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 

Welke categorieën 
moeten worden 

opgesteld? 

Wat is de 
bevoegdheids-

verdeling? 

Hoe wordt de 
beschikbaarheid 
van buitenlandse 

capaciteit 
geëvalueerd? 

Wat zijn de 
methodologische 

principes? 

Waarvoor worden 
reductiefactoren 

toegepast? 
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• Bepalen van de werkelijke bijdrage aan bevoorradingszekerheid tijdens 
momenten van schaarste. 

• Bijdragen aan energietransitie door de premie te laten variëren naargelang 
emissies. 

 

De implementatie kan op verschillende manieren gebeuren: 

 

 

 

 

Aangezien de objectieven verschillend zijn, beveelt PwC aan om de de-rating 
factoren te scheiden.  

Waarvoor kunnen de-rating factoren worden 
toegepast? 
 

50 
CRM 

Één de-rating factor die beide doelen 
simultaan tracht te bereiken.  

Scheiden van de-rating factoren 
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Bevoorradingszekerheid: vergelijking de-rating 
factoren in andere mechanismen (1/3)  

51 
CRM 

Land Verenigd Koninkrijk 
 
 
 

Ierland Italië Frankrijk Commentaren 

Doel van de-
rating factor 

Zo goed mogelijk 
inschatten wat de 
reële 
beschikbaarheid van 
een eenheid zal zijn. 

De marginale 
contributie tot de 
bevoorradingszeker
heid reflecteren 

Zo goed mogelijk 
inschatten wat de reële 
beschikbaarheid van een 
eenheid zal zijn. 

Deelnemers toelaten een 
bepaalde beschikbaarheid 
te contractualiseren. 

Het doel van Frankrijk 
lijkt minder geschikt voor 
de Belgische context. Mbt 
tot de anderen bestaat er 
een trade-off tussen 
complexiteit en de 
precieze marginale 
contributie bepalen. 

Samenvatting 
methodologie 

• Generating, storage & 
interconnector: 
historische 
beschikbaarheid per 
technologieklasse 

• DSR: verklaarde 
beschikbaarheid 

Multiscenario 
adequacy analyse, 
waarin de 
marginale 
contributie van elke 
technologie op 
basis van 
historische data 
wordt bepaald. 

Basis is de historische 
beschikbaarheid en 
technische en 
milieulimieten. 
De-rating wordt : 
• Voor elke eenheid 

>10MW individueel 
berekend. 

• Voor  elke eenheid 
<10MW wordt 
technologiegemiddelde 
gebruikt. 

• Weerafhankelijke 
technologieën: 
historische 
beschikbaarheid, 
vermenigvuldigd met 
coëfficiënt 

•  Anderen: zelf te 
bepalen adhv aantal 
uur en aantal dagen 
beschikbaar. 
 

Zie verder. 

Wie stelt de 
de-rating 
factoren op? 

• Interconnector: 
minister van energie 

• Andere: Delivery 
body 

Administratie TSO TSO Er bestaat een risico op 
een belangenconflict 
indien de TSO 
interconnecties 
beoordeelt. 
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Bevoorradingszekerheid: vergelijking de-rating 
factoren in andere mechanismen (2/3)  

52 
CRM 

Land Verenigd 
Koninkrijk 

 
 
 

Ierland Italië Frankrijk Commentaren 

Technology 
classes 

• Generating 
technology classes 
(Oil-fired steam 
generators, OCGT 
and reciprocating 
engines, Nuclear, 
Hydro, CCGT, 
CHP and 
autogeneration, 
coal/biomass); 

• DSR; 
• Storage; 
• Interconnector. 

• DSU; 
• Gas turbine; 
• Hydro; 
• Interconnector 
• Pumped storage; 
• Storage;  
• Wind; 
• Pv;  
• Andere 

technologieën. 

• Thermische 
eenheden: elke 
eenheid apart; 

• Hydro; 
• Intermittente 

RES; 
• DSM. 

• Controleerbare 
capaciteit; 

• Wind; 
• PV; 
• hydro.  

Er bestaat een trade-off tussen 
complexiteit en accuraatheid 

Andere 
categorisering 
behalve 
technologieklasse 

/ • Grootte van de 
eenheid 

• Beschikbaarheid 
van water voor 
hydro. 

• Aantal uur en 
dagen waartussen 
een eenheid kan 

leveren 

Het kan worden bestudeerd of 
de grootte van een eenheid en 
het aantal uren/dagen uitmaakt. 
Idem voor de beschikbaarheid 
van water, maar dit lijkt op het 
eerste zicht minder relevant voor 
België. 

Deelname DSR DSR: gemiddelde 
verklaarde 
beschikbaarheid 
tijdens pieken tijdens 
drie vorige jaren. 

Beschikbaarheid, 
rekening houdend 
met outage data. 

Verklaarde 
beschikbaarheid 

Verklaarde 
beschikbaarheid 

 

Verklaarde beschikbaarheid lijkt 
een goed criterium voor DSR 

Price caps Strike price Boetes en stop loss limits Referentieprijs Milieucriteria De-rating factoren 

Criteria voor refurbishment en nieuwe capaciteit Pay-per-bid versus pay-per-clear Contents 



PwC 

30 augustus 2018 

Bevoorradingszekerheid: vergelijking de-rating 
factoren in andere mechanismen (3/3) 

53 
CRM 

Land Verenigd Koninkrijk 
 
 
 

Ierland Italië Frankrijk Commentaren 

Deelname stockage Houdt rekening met 
historische 
beschikbaarheid en hoe 
lang stockage kan leveren 

Beschikbaarheid, 
rekening houdend 
met outage data 
(houdt rekening 
met het aantal uur 
dat stockage kan 
leveren) 

Op dezelfde manier 
als andere 
controleerbare 
capaciteit. 

Op dezelfde manier 
als andere 
controleerbare 
capaciteit (houdt 
rekening met het 
aantal uur dat 
stockage kan leveren) 

Het aantal uur waarin 
stockage kan leveren 
lijkt een nuttig 
criterium. 

Deelname 
buitenlandse 
capaciteit 

Interconnectie Interconnectie • Eerste fase: 
impliciet 

• Tweede fase: 
directe deelname 
buitenlandse 
capaciteit 

 

• Eerste fase: 
impliciet 

• Tweede fase: 
directe deelname 
buitenlandse 
capaciteit 

PwC raadde een 
deelname zoals in 
Frankrijk en Italië 
aan. 

Hoe wordt 
buitenlandse 
capaciteit gederated? 

Elke interconnector wordt 
geëvalueerd adhv 
historische flows 

Interconnectie 
wordt 
gemodelleerd adhv 
adequacy analyses 
in Ierland en UK, 
en hun correlatie 

Buitenlandse 
capaciteit deelt zelf 
haar gederated 
capaciteit mee. 

Buitenlandse 
capaciteit neemt deel 
zoals Franse 
capaciteit, maar 
deelname is beperkt 
tot de ge-derated 
interconnecties. 

In de Belgische 
context is een aparte 
behandeling van 
buitenlandse 
capaciteit  niet nodig 
indien deze over de 
physical transmission 
rights beschikt. 

Price caps Strike price Boetes en stop loss limits Referentieprijs Milieucriteria De-rating factoren 

Criteria voor refurbishment en nieuwe capaciteit Pay-per-bid versus pay-per-clear Contents 



PwC 

30 augustus 2018 

Historische periode 

54 
CRM 

Land Verenigd Koninkrijk 
 
 
 

Ierland Italië Commentaren 

Aantal jaar 7 jaar (3 jaar voor DSR) 5 jaar (10 jaar indien een 
kleine technologieklasse 
met goede data  

3 jaar • Het aantal jaar dat in rekening 
wordt gebracht, varieert tussen de 3 
en de 10 jaar. Zeker in het geval dat 
voor elke eenheid een individuele 
de-rating factor wordt bepaald is het 
nodig over voldoende data te 
beschikken. 

• Echter kan de periode in het geval 
van individuele de-rating factoren 
ook niet te lang zijn, aangezien de 
eenheden verouderen en minder 
performant worden. 

 
 

Periode van het jaar Winter Piekperiodes  Volledig jaar In elk van de bestudeerde 
mechanismen zijn onderhoudsperiodes 
uitgesloten, of bestaat de mogelijkheid 
om onderhoud te doen tijdens de 
zomer.   
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Methodologie UK 

55 
CRM 

Delivery body berekent de de-rating voor generatie- en stockagecapaciteit en DSR, minister van Energie voor interconnectoren. 
Delivery body moet betrokken partijen consulteren omtrent verbeteringen in de schatting van aanwezigheid. 

Taakverdeling 

Een percentage opstellen die zo goed mogelijk de gemiddelde beschikbaarheid voorstelt. 

Doel 

Methode 

Capacity market rules: 2.3.1 tot 2.3.11 

Equivalent firm capacity. Vergelijkbaar met 
generatoren, maar neemt ook het aantal uren 

dat stockage kan leveren in overweging. 

Stockage 

Generating Technology Class Weighted Average 
Availability: afhankelijk van de zeven vorige 

winterperiodes.  

Generatoren 

Average Availability of Non-BSC Balancing 
Services (DSR) gebaseerd op verklaarde 

beschikbaarheden tijdens High demand 
settlement periods tijdens vorige drie jaar 

DSR 

Equivalent Firm Interconnector Capacity (IC), 
afhankelijk van max(historische de-rating factor, 

voorspelde de-rating factor). Gemiddelde 
interconnectie geïmporteerd tijdens momenten 

van piekvragen en hogere DA prijzen in UK. 
Forecasted de-rating factor is gebaseerd op 

stochastische modellering. 

Interconnectie 
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Methodologie Ierland 

56 
CRM Consultation papers SEM-16-051 & SEM-17-040b 

De marginale contributie tot de bevoorradingszekerheid reflecteren. 

Doel 

Methode 

De de-rating curves worden opgesteld door de administratie. 

Taakverdeling 

De eerste stap bestaat uit het opstellen van vraagscenario’s en statistieken per categorie 
(aantal MW, beschikbaarheid aan de hand van een vijf-jaargemiddelde van outage data 
(forced, scheduled, ambient) en voor wind ook metered energy data en SCADA availability 
data. 

Daar wordt dan een adequacy analysis mee uitgevoerd, die als doel heeft om de de-rating 
curves op te stellen. Dit gebeurt door te evalueren wat de impact is van het toevoegen van 
een marginale eenheid van een bepaalde technologie klasse en grootte. Door middel van de 
outage data kan worden bepaald tot welke hoeveelheid extra capaciteit deze marginale 
eenheid leidt. Deze stap heeft een marginale de-rating curve per scenario als output. 

Ten slotte wordt het scenario gekozen waarop de de-rating curves worden gebaseerd. Dit is 
het “least worst regret scenario”.   
 
 

Voor interconnectie is de methodologie anders, en neemt ze ook de Britse elektriciteitmarkt in rekening. De methodologie  vertrekt van monte carlo 
simulaties voor de beide markten in de winter.  
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Methodologie Frankrijk 

57 
CRM 

Alle andere technologieën 

Generiek regime 

Weersafhankelijke technologieën 

Derogatoir regime 

[Gemiddelde productie tijdens vorige 
jaren]*technologische coëfficient 

 
 

Coëfficient wind: 70% 
Coëfficient PV: 25% 

Coëfficient hydro: 85% 

Derogatoire methode 

P*Kh*Kj 
 

Met P het beschikbaar vermogen, 
Kj een coëfficient die aangeeft hoeveel uur per 

dag de capaciteit beschikbaar kan zijn 
Kh een coëfficient die aangeeft hoeveel 
achtereenvolgende dagen de capaciteit 

beschikbaar kan zijn 

Declaratieve methode 

TSO stelt coëfficienten op, generatoren berekenen hun te certifiëren capaciteit 

Taakverdeling 

Deelnemers toelaten een bepaalde beschikbaarheid te contractualiseren. 

Doel 

Methode 
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Vergelijking de-rating factoren Ierland (marginale 
contributie) en UK (gemiddeldes) 

58 
CRM 
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Oil Fired OCGT CCGT Hydro DSR

Vergelijking de-rating producenten en DSR in Ierland en UK  

Ireland Ireland UK UK

Ierland: range  
1-250 MW 

Ierland: range 
251-500 MW 

De de-rating factoren voor OCGT en 
CCGT zijn lager in de Ierse 

methodologie (marginale contributie) 
dan in de Britse (gemiddeldes), en 
vooral voor eenheden >250 MW 

De de-rating factoren voor DSR zijn 
hoger in de Ierse methodologie 

(marginale contributie) dan in de 
Britse (gemiddeldes), en vooral voor 

eenheden <250 MW 
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Vergelijking de-rating factoren Ierland (marginale 
contributie) en UK (gemiddeldes) 

59 
CRM 

De de-rating factoren voor stockage algemeen zijn lager in de Ierse methodologie (marginale contributie) dan in de Britse (gemiddeldes). Het  
verschil wordt groter met het aantal uur dat stockage kan leveren. 
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Vergelijking de-rating factoren stockage in Ierland en UK 

Ireland:  de-rating factor storage T-1 2018/19 UK: T-1 2018/19 UK: T-1 2017/18
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Technologie Mogelijke oorzaken van de verschillen tussen de methodologieën 

Controleerbare 
capaciteit 

• De-rating van grote eenheden kan strenger zijn onder  marginale contributie. 
• In het geval van marginale contributie speelt flexibiliteit een rol in de beschikbaarheid, aangezien tijdens momenten van 

ramping up niet de volledige capaciteit beschikbaar is. 

Stockage • Een verhoging van de proportie stockage leidt tot een lagere de-rating factor voor stockage in het geval van marginale 
contributie. 

• Een verhoging van de proportie RES in het systeem kan mogelijk leiden tot een hogere de-rating factor voor stockage in 
het geval van marginale contributie. 

Intermittente RES • De vraag kan gesteld worden of een stijging van stockage leidt tot een hogere beschikbaarheid van RES, zeker in het 
geval dat de de-rating factoren van stockage dalen in het geval van een stijging van de proporties stockage. 

DSR • In het geval van marginale contributie speelt flexibiliteit een rol in de beschikbaarheid, aangezien tijdens momenten van 
ramping up niet de volledige capaciteit beschikbaar is. 

Vergelijking gemiddelde vs. marginale contributie 

60 
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De vergelijking geeft een indicatie dat de de-rating factoren voor stockage en thermische capaciteit (en grotere eenheden in het bijzonder) lager zijn onder 
marginale contributie en de-rating factoren voor DSR hoger zijn onder marginale contributie. 

Hoewel er een indicatie bestaat voor bovenstaande mogelijke oorzaken, moet hiermee omzichtig worden omgegaan, aangezien er weinig datapunten zijn en 
ook andere methodologische verschillen een impact op de de-rating factoren hebben. Bovendien worden de projecties van de-rating factoren vergeleken, en 
wordt hierbij geen vergelijking gemaakt met de werkelijk geobserveerde beschikbaarheid. Indien de eenheden in het Verenigd Koninkrijk en Ierland anders 
zijn (grootte, verschillende bouwjaren, …) is het daarom mogelijk dat de twee methodes een vergelijkbare exactheid hebben in het schatten van hun 
respectievelijke beschikbaarheden. In ieder geval laat de beschikbare data het niet toe te stellen welke methode het meest exact is. 

Zo zijn er andere redenen mogelijk voor de lagere de-rating factoren in Ierland dan deze in het Verenigd Koninkrijk: het  Iers mechanisme is vooral 
ontworpen om te vermijden dat bestaande capaciteit zou verdwijnen, terwijl het Brits mechanisme is er ook op gericht om nieuwe capaciteit aan te trekken. 
De-rating factoren in het Belgisch mechanisme hebben echter het doel om zo nauwkeurig mogelijk in te schatten welke capaciteit nodig is om het 
bevoorradingszekerheidcriterium te behalen, en dienen dus geen onderschatting te maken om te vermijden dat te veel bestaande capaciteit uit de markt zou 
verdwijnen. 
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Vergelijking gemiddeldes vs. marginale contributie 
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Gemiddelde Marginale contributie Opmerkingen 

Hoogte van de 
de-rating 
factoren 

De de-rating factoren 
zullen waarschijnlijk lager 
liggen voor DSR en hoger 
voor thermische capaciteit 
en stockage. 

De de-rating factoren zullen 
waarschijnlijk hoger liggen 
voor DSR en lager voor 
thermische capaciteit en 
stockage. 

Het is niet mogelijk te stellen welke methode de meest exacte resultaten 
oplevert. 
 
Hogere/lagere inschattingen kunnen worden gecorrigeerd op andere 
manieren indien deze de werkelijke beschikbaarheid niet reflecteren. 
 

Transparantie + De methode is eenvoudig 
en dus ook transparant 

- De methode is minder 
eenvoudig. Bovendien hangt 
de transparantie ook af in 
welke mate de methode en 
assumpties publiek worden 
gemaakt. 

Historisch gemiddelde is een transparantere methode dan marginale 
contributie. Indien voor marginale contributie wordt gekozen kan de 
transparantie worden verhoogd door het gedetailleerd publiceren van 
assumpties en methodologie. 
 
Voor beide methodes is het interessant om ook na elke leveringsperiode 
een analyse te maken en publiceren in welke mate de de-rating factoren 
aansloten met de geobserveerde beschikbaarheden.  

Prospectieve of 
historische 
analyse  

• Zowel een historische, 
prospectieve of hybride 
vormen van analyses 
zijn mogelijk. 

• Kan volledig gebaseerd 
worden op historische 
data, of een combinatie 
van historische data en 
assumpties over de 
toekomst. 

• Prospectieve methode. 
• Is gebaseerd op 

historische data en 
assumpties over de 
toekomst. 

Wat betreft het baseren van de-rating factoren op het gemiddelde zal 
waarschijnlijk altijd een hybride vorm nodig zijn, omdat historische 
analyses kunnen leiden tot problemen van statistische 
representativiteit. 
 
Bovendien is de historische beschikbaarheid geen perfecte voorspeller 
van de beschikbaarheid in de toekomst, zeker in het geval dat de-rating 
factoren per eenheid worden berekend. 
 
Daarom wordt aangeraden tenminste een hybride of prospectieve 
analyse toe te passen. De kwaliteit van prospectieve analyses hangt 
echter zeer sterk af van de genomen hypotheses. 
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Conclusies met betrekking tot de de-rating factoren 
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Om de transparantie te verhogen dient de methodologie te worden gepubliceerd. 

Een methode die enkel historische aanwezigheden gebruikt lijkt niet aangewezen. Dit is zeker in het geval dat de de-rating factoren per eenheid worden 
bepaald, aangezien de performantie van individuele eenheden waarschijnlijk lager zal liggen dan historische beschikbaarheden aangeven.  

Het is nodig de methodologie regelmatig te evalueren en aan te passen indien geobserveerd wordt dat de reële beschikbaarheden blijken af te wijken van de 
de-rating factoren. Om de transparantie te verhogen kan ook deze analyse worden gepubliceerd. 

Een diepgaande technische analyse is nodig om te bepalen welke methodologie het meest exact is. Dit hangt samen met wat de-rating factoren proberen in 
te schatten (beschikbaarheid op jaarbasis, beschikbaarheid op piekmomenten, …) 

Onderhoudsperiodes dienen uitgesloten te worden, door ofwel de onderhoudsperiodes buiten beschouwing te laten of door enkel naar piekmomenten te 
kijken. Dit dient echter voldoende afgestemd te zijn met de eventuele verplichtingen die worden opgelegd aan capaciteit inzake beschikbaarheid. 

Voldoende data moet beschikbaar zijn om tot een statistisch significante schatting van de beschikbaarheden te komen. In het geval van individuele de-rating 
moet echter ook rekening worden gehouden met een verslechtering van de performantie naarmate eenheden ouder worden, en kan het gebruiken van te 
veel jaren de exactheid verminderen. 

Methodologie 

Doel van de de-rating factoren 

Categorieën 

Een balans moet worden gevonden tussen representativiteit en complexiteit. PwC beveelt aan om met technology classes te werken, en eventueel met de 
grootte van de eenheid moest dit een relevante parameter blijken te zijn. De Britse of Ierse technology classes (met uitzondering van uitgesloten 
technologieën, zoals mogelijk steenkool, dieselgeneratoren, …) kunnen als inspiratie dienen. 

PwC beveelt aan om de-rating factoren te gebruiken om in te schatten wat de beschikbaarheid van eenheden tijdens piekmomenten is. De-rating factoren 
dienen geen andere doelen te dienen (bv. meer capaciteit aankopen dan nodig om de sluiting van bepaalde eenheden te vermijden). 
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Conclusies met betrekking tot de de-rating factoren 
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De methodologie moet consistent zijn met de methode om de vraagcurve op te stellen. Die methode mag niet uitgaan van outages.  
Bovendien moet de methodologie ook zo consistent mogelijk zijn in de de-rating van verschillende technologieën. 

Bevoegdheden 

Invloed op de vraagcurve 

Zowel Elia of administratie kunnen de de-rating factoren voor generatoren, DSR en stockage bepalen. 

Bij de verdeling van verantwoordelijkheden is aan te raden om potentiële bronnen van belangenconflicten (bv. Elia die interconnecties beoordeelt) zoveel als 
mogelijk te vermijden.    
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Uitwerking methodologie gebaseerd op bovenstaande principes 

Volgende stappen 

64 
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Milieucriteria 

65 
CRM 

Price caps Strike price Boetes en stop loss limits Referentieprijs Milieucriteria De-rating factoren 

Criteria voor refurbishment en nieuwe capaciteit Pay-per-bid versus pay-per-clear Contents 



PwC 

30 augustus 2018 

Variatie van de premie op basis van milieucriteria 

66 
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Deze methode is niet technologie neutraal, maar is coherent met de EEAG, aangezien het een incentive geeft om te investeren in 
technologieën die goed scoren op milieucriteria.  

Veiling cleart aan 20k 
€/MW 

OCGT, met milieude-
rating factor 80%, 

ontvangt 16k €/MW 

hydro met milieude-
rating factor 100%, 

ontvangt 20k €/MW 

De-rating factoren kunnen ook rekening houden met milieucriteria door de premie te variëren aan de hand van deze milieucriteria: 

Deze manier van de-raten is niet geobserveerd in de andere mechanismen, die milieucriteria samen nemen met de andere de-
rating criteria. Deze methode heeft echter het voordeel dat milieucriteria en adequacy beiden volledig worden meegenomen, 

en niet gedeeltelijk zoals het geval wanneer beiden in éénzelfde de-rating worden meegenomen.  

Voorbeeld 
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Variatie van de premie op basis van milieucriteria 
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Pro 

• Het mechanisme zorgt voor een level playing field voor clean 
technologies waarvan de investeringskosten nog hoger liggen 

dan deze van traditionele capaciteit.  

Con 

• Het mechanisme wordt complexer. 
• Het risico op gaming neemt toe. 

Uitdagingen 

• Op korte termijn kan een variatie van de premie op basis van de emissies leiden tot hogere windfall profits voor sommige categorieën 
• Aandacht is nodig dat  alle relevante milieucriteria (emissies, nucleair afval indien buitenlandse kerncentrales kunnen deelnemen, andere 

soorten afval, …)  

Indien beslist wordt om een de-rating op basis van milieucriteria in te voeren, is het tenminste nodig om de parameters goed te kalibreren, 
aangezien er een trade-off bestaat tussen een level playing field te creëren en het beperken van windfall profits in lange termijn: 

Situatie 1: de-rating factor milieu marginale eenheid: 20% 
 Om aan 20k €/MW te komen moet de marginale eenheid 

aan 100k €/MW bieden. 
 Dit impliceert mogelijk te grote windfall profits voor 

andere eenheden. 

Voorbeeld: de marginale eenheid in de capaciteitsmarkt is een thermische centrale die missing money heeft van 20k €/MW 

Situatie 2: de-rating factor milieu marginale eenheid: 99% 
 Om aan 20k €/MW te komen moet de marginale eenheid 

aan 20,2k €/MW bieden. 
 In dit geval is er amper een differentiatie van de premies. 
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Variatie van de premie op basis van milieucriteria: 
verdere overwegingen 
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De-rating op basis van milieucriteria vereist dat relevante milieucriteria worden gedefinieerd.  

Het gebruiken van de Capex/MW kan nuttig zijn bij het opstellen van deze de-rating factoren, om te voorkomen dat onnodig hoge premies 
worden betaald. 

Een verkeerde keuze van de de-rating parameters voor milieucriteria kan echter enerzijds tot hoge kosten leiden, en anderzijds niet het 
gewenste resultaat (level playing field) bereiken. 

Deze proporties bieden een ondergrens van de de-rating factoren. Een hogere de-rating factor kan overwogen worden, afhankelijk van hoe sterk 
men de incentive om in goed scorende technologieën te investeren wenst te maken. 

Voorbeeld: een technologie die goed scoort en een de-rating factor van 100% heeft een capex/MW van 1.000k €/MW. Een andere technologie 
heeft een capex/MW van 500k €/MW. Het is dus onnodig om in dit geval een de-rating factor van lager dan 50% te gebruiken. 

In bovenstaand voorbeeld is het mogelijk dat voor een de-rating factor van 70% wordt geopteerd. 

De de-rating factor op basis van milieucriteria moet voor elke veiling worden vastgelegd om rekening te houden met evoluties in de kostprijs 
van technologieën. 
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Elk bestudeerd mechanisme neemt milieucriteria mee in 
zijn design 
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Green bonus 

Polen 

De-rating van 
de premie 

? 

De-rating 
methode voor 
zon en wind 

Frankrijk 

Uitsluiting van 
bepaalde 

capaciteit in 
prekwalificatie  

Clean Energy 
Package 

Tie-breaking 
rule 

Ierland, Italië 

Creëren van level playing field 
voor de investering in 

hernieuwbare technologieën 

Selectie van bepaalde capaciteit in 
geval van overcapaciteit 

Verschillende opties zijn mogelijk om milieucriteria mee te nemen in een capaciteitsmechanisme. Deze opties zijn niet mutueel exclusief. De 
gekozen oplossingen moeten wel passen in de realiteit van de Belgische elektriciteitsmarkt en moeten coherent zijn met de rest van het 
mechanisme. 
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Belgische juridische basis voor het meenemen van 
milieucriteria in het mechanisme 
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De federale autoriteiten zijn niet bevoegd voor milieu. 

Het meenemen van milieucriteria schrijft zich echter in de impliciete bevoegdheden van de federale autoriteiten in het kader van haar 
bevoegdheid voor de bevoorradingszekerheid. 

 Bovendien zouden de bepalingen van de federale overheid in het kader van deze impliciete jurisdictie slechts een marginaal 
effect hebben op de uitoefening van de bevoegdheden van de regionale autoriteiten op het gebied van het milieu. 

Bovendien moet worden opgemerkt dat de EEAG specifieert dat mechanismes ten behoeve van leveringszekerheid 
preferentie moeten geven aan koolstofarme capaciteit in geval van gelijke technische en economische parameters, wat 
impliceert dat de maatregelen in verband met selectie van bepaalde capaciteit in elk geval nodig zijn. 

Hoewel het domein van het milieu geen deel uitmaakt van haar bevoegdheden, zou de federale overheid in dit domein wetgeving 
kunnen vaststellen om zijn bevoegdheid in het domein van bevoorradingszekerheid te kunnen uitoefenen.  

Het niet meenemen van milieucriteria in het mechanisme zorgt echter voor een risico dat de acties van de federale overheid interfereren 
met de regionale doelstellingen met betrekking tot hernieuwbare energie. 
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Uitwerking milieucriteria 

Volgende stappen 
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Referentieprijs 
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Introductie 
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 Zes vragen 

Methode: 

Analyse van de 
methodologie 

Analyse van de markten 
stakeholderdiscussies 

met Elia/CREG 

Analyse van doel en 
granulariteit 

referentieprijs in Ierland 
en Italië 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 

Op welke 
markten 

baseert de 
referentieprijs 

zich? 

Welk niveau 
van 

granulariteit 
wordt 

gehanteerd? 

Wat is het doel 
van de 

referentie-
prijs?  

Wat is de 
methodologie 

van de 
referentie-

prijs? 

Zijn 
bijkomende 

penalties 
nodig? 

Is het nodig 
om een stop 

loss limit in te 
voeren? 
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Referentieprijs in Italië 
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De referentieprijs wordt berekend 
per asset, gebaseerd op de 
markten waarin het asset haar 
capaciteit verkocht. Elk asset is 
verplicht om offertes in te dienen 
in de Day-ahead markt, de 
intraday markt, en de markt voor 
ancillaire diensten. Voor elk 
volume verkocht in de relevante 
markt, is de referentieprijs als 
volgt:  

Waarbij: DAM: day ahead market 
ASM: ancillary services market  
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Referentieprijs in Ierland 
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De referentieprijs wordt berekend 
per asset, gebaseerd op de 
markten waarin het asset haar 
capaciteit verkocht. Het deel 
capaciteit dat niet leverde heeft de 
onbalansprijs als referentieprijs. 
Voor elk volume verkocht in de 
relevante markt, is de 
referentieprijs als volgt:  

Waarbij: DAM: day ahead market 
IDM: intraday market 
BM: balancing market  
Pdam: price in day ahead market 
Pidm: price in intraday market  
Pbo: bid offer price 
Pimb: imbalance price 
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Niveau van granulariteit 
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Mogelijkheden voor 
het niveau van 

granulariteit bij het 
berekenen van de 

referentieprijs 
Referentieprijs 

per asset 

zelfde 
referentieprijs 
voor alle assets 

Referentieprijs per 
technologieklasse 

Methodologie 
Ex post op 

basis van reële 
acties 

Ex ante op 
basis van 

proporties 

Ex ante op basis van 
proporties 

In principe is het optimaal om de referentieprijs op het niveau van individuele assets te berekenen, maar om dit te doen moet het mogelijk zijn 
om alle volumes en prijzen verhandeld in de day-ahead, intraday, balancing en de relevante ancillary service markten (R1, R2 en R3) te 
bepalen. 

Meest 
geïndividualiseerd 

Minst 
geïndividualiseerd 

De referentieprijs is voor volumes verkocht op de: 
• Day ahead markt: de day-ahead prijs 
• Intraday markt: de intraday prijs 
• Balancing markt: de imbalans prijs 
• Markt voor ancillaire diensten: de prijs verkregen voor het leveren van ancilaire diensten. 
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Ex ante vs. ex post 
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 Voor eenheden aangesloten op het Belgisch transmissienet is het wel mogelijk om op basis van proxy’s voor de prijzen waaraan verkocht is een ex post 
referentieprijs te bepalen.  

De volgende informatie is niet beschikbaar: 
• Hoeveelheid elektriciteit verkocht in Day-ahead markt, intraday markt en balancing markt voor niet-CIPU eenheden.  
• Prijs waaraan verkocht is in Day-ahead markt 
• Prijs waaraan verkocht is in Intraday markt 
• Prijs waaraan verkocht is in Balancing markt 
Volgende informatie is beschikbaar: 
• Capaciteit geactiveerd voor ancillaire diensten (R1, R2, R3) 

 Voor eenheden die niet aangesloten zijn op het Belgisch transmissienet is het niet mogelijk om een referentieprijs te bepalen op basis van deze proxy’s en 
is bijkomende informatie nodig.  

 Het is niet mogelijk om de exacte ex-post referentieprijs te berekenen voor elke eenheid.  

Volgende elementen kunnen niet worden bepaald, maar kunnen worden benaderd door proxy’s: 
 

• Prijs voor ancillaire diensten 
• Prijs waaraan verkocht is in Day-ahead markt 
 Proxy: DAM prijs op EPEX SPOT 
• Prijs waaraan verkocht is in Intraday markt   
 Proxy: CIM prijs op EPEX SPOT 
• Prijs waaraan verkocht is in Balancing markt 
 Proxy: imbalans prijs 

• Hoeveelheid elektriciteit verkocht door CIPU eenheden op Day-ahead 
markt 

 Proxy: programma van CIPU eenheden de dag voor levering 
• Hoeveelheid elektriciteit verkocht door CIPU eenheden op Intraday markt 
 Proxy: Veranderingen in programma van CIPU eenheden tijdens de dag 
• Hoeveelheid elektriciteit verkocht door CIPU eenheden op Balancing 

markt 
 Proxy: productie van CIPU eenheden 
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Ex ante vs. ex post 
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Optie 3: bepaal een ex ante referentieprijs voor 
alle capaciteiten   

Optie 1: verzamel de bijkomende data nodig om 
een ex post referentieprijs te bepalen 

Drie opties bestaan met betrekking tot de keuze voor een ex ante of ex post prijs:  

Optie 2: bereken een ex post referentieprijs 
voor de eenheden aangesloten op het Belgisch 
transmissienet en bepaal een ex ante 
referentieprijs voor andere eenheden 

• Een exacte referentieprijs kan worden 
berekend voor elke eenheid. 

• De methodologie is technologie neutraal en 
neutraal over de grootte.  

• Leidt tot de laagste systeemkost doordat 
risico’s verminderen. 

Voordelen  

• Een exacte referentieprijs kan worden 
berekend voor een aantal eenheden 

Voordelen  

• De methodologie is hetzelfde voor elke 
eenheid. 
 

Voordelen  

• Het is nodig bijkomende data te verzamelen 

Nadelen 

• Er bestaat een risico op discriminatie door 
de verschillende methodes. 

• Er bestaat een risico op de schending van 
technologie neutraliteit indien de ex ante 
referentieprijzen voor bepaalde 
technologieklasses niet overeenkomt met de 
realiteit. 

Nadelen  

• Er bestaat een risico op de schending van 
technologie neutraliteit indien de ex ante 
referentieprijzen voor bepaalde 
technologieklasses niet overeenkomt met de 
realiteit. 

• Leidt tot de hoogste systeemkost doordat 
deelnemers hier het grootste risico hebben. 

Nadelen 

De eerste optie is niet haalbaar op korte termijn. Hoewel de derde optie een aantal nadelen heeft ten opzichte van de tweede optie, is ze minder 
discriminerend en eenvoudiger in te voeren. 

Price caps Strike price Boetes en stop loss limits Referentieprijs Milieucriteria De-rating factoren 

Criteria voor refurbishment en nieuwe capaciteit Pay-per-bid versus pay-per-clear Contents 



PwC 

30 augustus 2018 

Opmerking stakeholderconsultaties : verhoging risico’s indien geen 
rekening wordt gehouden met forward markten 

79 
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Voorbeeld:  
Centrale 100 MW 
strike price = 200 

euro/MWh 
Gedurende een uur is de 

referentieprijs= 500 
euro/MWh. 

 
Payback = 

capaciteit*(referentieprijs 
– strike price) =  

100*(500-200)= 30.000 
euro. 

 
Producent ontvangt 
50.000 euro op spot 

markt. 
 

Payback is gelijk aan de 
ontvangsten boven de 

strike price. 

Finale 
consument/leverancier 

Settlement body 

producent 

Spot prijs 

Payback 
Payback 

Capaciteitsfee Capaciteitsfee 
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Opmerking stakeholderconsultaties : verhoging risico’s 
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Finale 
consument/leverancier 

Settlement body 

producent 

Forward prijs 

Payback 
Payback 

Capaciteitsfee Capaciteitsfee 

Voorgesteld probleem: producenten ontvangen forward prijs maar dit volstaat niet voor de paybacks.   

Voorbeeld:  
Centrale 100 MW 

strike price = 200 euro/MWh 
Gedurende een uur is de 

referentieprijs= 500 
euro/MWh. 

Capaciteit verkocht op 
forward markt aan 100 

euro/MWh. 
 

Payback = 
capaciteit*(referentieprijs – 

strike price) =  
100*(500-200)= 30.000 euro. 

 
Producent ontvangt 50.000 
euro en betaalt 40.000 euro 

als gevolg van forward 
contract. Indien payback blijft 
gelden verliest de producent 
20.000 euro + de kost om de 

elektriciteit te produceren. 
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Voorgesteld probleem: producenten ontvangen forward prijs maar dit volstaat niet voor de paybacks.   

Namelijk, indien niet aan finale consument maar aan een trader wordt verkocht, kan de payback verplichting worden ontweken. 

Opmerking stakeholderconsultaties : voorgestelde 
oplossing door producenten 
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Voorgestelde oplossing door producenten: geen paybacks op hoeveelheden verkocht op de forward markten. 

Voorbeeld:  
Centrale 100 MW 

strike price = 200 euro/MWh 
Gedurende een uur is de 

referentieprijs= 500 
euro/MWh. 

Capaciteit verkocht op 
forward markt aan 100 

euro/MWh. 
 

Payback = 
capaciteit*(referentieprijs – 

strike price) =  
0*(500-200)=  0 euro. 

 
Producent ontvangt 50.000 
euro en betaalt 40.000 euro 

als gevolg van forward 
contract. 

Finale 
consument/leverancier 

Settlement body 

producent 

Capaciteitsfee Capaciteitsfee 
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Opmerking stakeholderconsultaties : risico op 
ondermijning van het mechanisme 
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Namelijk, indien niet aan finale consument maar aan een trader wordt verkocht, kan de 
payback verplichting worden ontweken. 

Finale 
consument/leverancier 

Settlement body 

producent 

Forward 
prijs 

Capaciteitsfee Capaciteitsfee 

Trader 

Spot prijs 

PwC erkent dat dit voor een risico zorgt, maar wenst te wijzen op het risico op ondermijning van het mechanisme indien op geen enkele 
capaciteit verkocht in forward markten een paybackverplichting bestaat. 

Voorbeeld:  
Centrale 100 MW 

strike price = 200 euro/MWh 
Gedurende een uur is de 

referentieprijs= 500 euro/MWh. 
Capaciteit verkocht op forward markt 

aan 100 euro/MWh. 
 

Payback = capaciteit*(referentieprijs – 
strike price) = 0*(500-200)= 0 euro. 

 
Producent ontvangt 50.000 euro en 
betaalt 40.000 euro als gevolg van 

forward contract. 
 

Trader ontvangt 50.000 euro van de 
finale consument, en 40.000 van 

producent door forward contract, en 
betaalt de producent 50.000 euro. 

 
De payback verplichting geldt niet op de 

trader, en daardoor blijft de finale 
consument een prijspiek ervaren.  
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Gevolg: producenten kunnen hun volledige capaciteit verkopen aan 
traders om de payback verplichting te ontwijken 
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Centrale met een marginale kost = 100 euro, die paybacks moet doen indien haar referentieprijs boven een strike price van 200 euro gaat, sluit een forward 
contract af met een trader voor 110 euro/MWh 

Scenario 1a: producent 
heeft forward contract 

met trader voor 110 
€/MWh, prijs in day-

ahead = 50 euro/MWh 

Scenario 2a: producent 
heeft forward contract 

met trader voor 110 
€/MWh, prijs in day-

ahead = 150 
euro/MWh 

Producent: koopt 
elektriciteit aan op day 

ahead markt aan 50 
€/MWh, en ontvangt 110 

€/MWh van trader. 
Centrale draait niet. 

Winst producent = 60 
€/MWh  

Trader: verkoopt 
elektriciteit op day-
ahead markt aan 50 
€/MWh en betaalt 

producent 110 €/MWh. 
Verlies trader = 60 

€/MWh. 

Scenario 3a: producent 
heeft geen forward 
contract met trader 

voor 110 €/MWh ?prijs 
in day-ahead = 300 

euro/MWh 

Producent: produceert 
elektriciteit aan 100 
€/MWh en ontvangt 

110 €/MWh van 
trader. Winst 

producent = 10 
€/MWh  

Trader: verkoopt 
elektriciteit op day-

ahead markt aan 150 
€/MWh en betaalt 

producent 110 
€/MWh. Winst trader 

= 40 €/MWh. 

Producent: produceert 
elektriciteit aan 100 
€/MWh en ontvangt 

110 €/MWh van trader. 
Winst producent = 10 

€/MWh  
Trader: verkoopt 

elektriciteit op day-
ahead markt aan 300 

€/MWh en betaalt 
producent 110 €/MWh. 

Winst trader = 190 
€/MWh. 

0 euro/MWh 

Geconsolideerde winst (geval indien trader en producent dezelfde eigenaar hebben) 

50 euro/MWh 200 euro/MWh 

Scenario 1b: 
producent heeft 

geen forward 
contract met 

trader, prijs in 
day-ahead = 50 

euro/MWh 

Prijs ligt onder 
marginale kost en 

producent 
produceert niet. 

Scenario 2b: 
producent heeft 

forward 
contract met 

trader, prijs in 
day-ahead = 

150 euro/MWh 

Producent: 
produceert 

elektriciteit aan 
100 €/MWh en 

ontvangt 150 
€/MWh Winst 
producent = 50 

€/MWh  

Scenario 3b: 
producent heeft geen 
forward contract met 
trader, prijs in day-

ahead = 300 
euro/MWh 

Producent: 
produceert 

elektriciteit aan 100 
€/MWh en ontvangt 

300 €/MWh  en 
betaalt 100 € terug. 
Winst producent = 

100 €/MWh  

100 euro/MWh 50 euro/MWh 0 euro/MWh 

Geconsolideerd komt het volledig verkopen van capaciteit op dezelfde winst uit, behalve wanneer paybacks gelden, aangezien het toelaat om de payback 
verplichting te ontwijken. 
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Meenemen van forward contracten in Ierland 
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Finale 
consument/leverancier 

Settlement body 

producent 

Forward 
prijs 

Capaciteitsfee Capaciteitsfee 

Trader 

Spot prijs 

Payback Payback 

Payback Payback 

In Ierland wordt een clausule toegevoegd aan forward contracten, die de terugbetalingsverplichting doorschuift naar de koper van het forward contract. 
Finale consumenten en leveranciers krijgen deze payback terug, wat een impliciete annulatie van de terugbetaling inhoudt. Als gevolg van deze clausule zal de 
prijs van forward contracten waarschijnlijk licht dalen, aangezien de potentiële winst voor traders kleiner wordt. 

PwC wenst echter wel te wijzen op de complexiteit en risico’s die met deze oplossing samenhangen: 
• Ierland heeft minder interconnecties dan België, wat het gemakkelijker maakt om een gestandaardiseerd contract op te stellen met een dergelijke clausule. 
• Indien de financiering van het mechanisme niet toelaat dat finale consumenten of leveranciers de payback terugkrijgen, wordt het probleem verschoven 

naar leveranciers en finale consumenten.  
• Indien finale consumenten of leveranciers de payback niet kunnen terugkrijgen, bestaat het risico dat deze oplossing kan leiden tot een verstoring van de 

competitie, aangezien verticaal geïntegreerde groepen die zowel producent- als leveranciersactiviteiten hebben een voordeel hebben op leveranciers die 
geen producent zijn. 
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Conclusies met betrekking tot de referentieprijs 
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Het optimaal geval waarin een ex post referentieprijs voor elk asset wordt berekend is op korte termijn niet haalbaar. Daarom 
beveelt PwC aan een ex ante referentieprijs op te stellen per technologieklasse. De ex ante referentieprijs moet zich baseren op de 
day-ahead, intraday, balancing en ancillary services markt. PwC beveelt aan de CREG de bevoegdheid te geven om de ex ante prijs 
op te stellen. 

PwC begrijpt de opmerking van stakeholders met betrekking tot de blootstelling aan terugbetalingen die niet ontvangen zijn, maar 
stelt dat het meenemen van forward contracten een risico inhoudt op een uitholling van het mechanisme. Daarom kunnen forward 
contracten enkel worden meegenomen voorzover dit niet leidt tot een uitholling van het mechanisme.  

Eventueel kan worden overwogen om forward contracten op dezelfde manier als in Ierland te behandelen, waar het mogelijk is een 
clausule toe te voegen die de payback verplichting doorschuift aan de koper van het forwardcontract. Indien men deze piste volgt, is 
het van belang dat  finale consumenten en leveranciers de  payback terugkrijgen, aangezien anders het probleem naar hen wordt 
doorgeschoven. PwC wijst echter op de complexiteit en risico’s die samengaan met deze oplossing. 
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Boetes en 
stop loss 
limits 

86 
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Bijkomende penalties nodig of niet? 
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De nood aan bijkomende boetes hangt af van de verplichtingen opgelegd aan capaciteitsaanbieders en verschilt in Ierland en Italië.  

Land Italië 
 
 
 

Ierland 

Welke verplichting 
tot beschikbaarheid 
bestaat er? 

Producenten moeten voor elk uur in de periode contracten aanbieden in de Day 
ahead markt en de intraday markt. 

Capaciteitsaanbieders moeten het verschil 
tussen een strike price en referentieprijs 
betalen indien de referentieprijs groter is 
dan de strike price 

Welke boetes voor 
beschikbaarheid 
bestaan er? 

• Tijdelijke niet-naleving komt voor wanneer een bepaald deel van de 
capaciteit (op dit moment 80% van de gecontracteerde capaciteit) een 
vooropgesteld aantal uur niet beschikbaar is tijdens een bepaalde maand (op dit 
moment 25% van het totaal aantal uur in de maand). In dit geval wordt 
geen capaciteitspremie uitbetaald in die maand. 

• Definitieve niet-naleving komt voor wanneer er niet-naleving wordt 
vastgesteld in 3 maanden (of minder indien het gaat over een contract voor 
minder dan 3 maand). In dit geval wordt het capaciteitscontract beëindigd 
en moet de  moet de capaciteitshouder alle ontvangen premies tussen de 
eerste en derde maand van tijdelijke niet-naleving terugbetalen. 

Geen bijkomende boetes voor 
beschikbaarheid gevonden. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat een annulatie van het contract in geval van onbeschikbaarheid zoals in Italië het systeem kan 
ondermijnen, aangezien het een optie biedt om het contract te annuleren. Het is mogelijk dat in het geval van periodes met hoge prijzen 

capaciteitsaanbieders met capaciteitscontracten op deze manier hun contracten zullen verbreken. 

Daarom kan overwogen worden om ofwel een termination fee aan te rekenen in het geval van annulatie van het contract, ofwel het contract niet 
te annuleren maar enkel te stoppen met de betaling van de capaciteitspremie en de payback verplichting te houden. 
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Zie slide bijkomende penalties nodig of niet? 

Heeft het mechanisme nood aan een stop loss limit? 
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Tijdens stakeholderconsultaties werd aangehaald dat het implementeren van stop loss limits nodig is omdat capaciteitsaanbieders anders 
kunnen worden blootgesteld aan grote verliezen indien ze hun verplichtingen niet kunnen nakomen.  

Stop loss limits gaan samen met de mogelijke terugbetalingen. In dat opzicht zijn twee stop loss denkbaar in de context van een mechanisme 
gebaseerd op reliability options: een stop loss limit op de terugbetalingen in het geval dat de referentieprijs boven de strike price gaat, en een 

stop loss limit op boetes op onbeschikbaarheid. 

Stop loss limit op de 
terugbetalingen 

Stop loss limit op de 
boetes op 

onbeschikbaarheid 

Stop loss limit op de terugbetalingen van capaciteit die niet produceerde tijdens 
momenten waarop de payback zou moeten plaatsvinden. De stop loss limit bedraag 1,5 keer de 

totale capaciteitsbetalingen in het relevant jaar.  

Het boeteregime met betrekking tot non-compliance is:  
• Een cap van 20 % van het jaarlijks inkomen uit capaciteitsbetalingen per maand 
• Een totale cap van 100% van het jaarlijks inkomen uit capaciteitsbetalingen 

• Een penalty rate van 1/24 van de jaarlijkse capaciteitsbetalingen 

Een stop loss limit kan nuttig zijn omdat deze risico’s beperken voor de deelnemers in de capaciteitsmarkt, en dit zowel voor terugbetalingen 
op capaciteit die niet produceerde tijdens piekmomenten, als voor additionele boetes. De stop loss limit kan echter niet gelden voor 

terugbetalingen indien werd geproduceerd, aangezien dit het mechanisme zou uithollen. 

Price caps Strike price Boetes en stop loss limits Referentieprijs Milieucriteria De-rating factoren 

Criteria voor refurbishment en nieuwe capaciteit Pay-per-bid versus pay-per-clear Contents 



PwC 

30 augustus 2018 

Conclusies met betrekking tot boetes 
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De terugbetalingsverplichting geeft een natuurlijke incentive om aanwezig te zijn tijdens momenten van schaarste.  

De vraag kan gesteld worden of bijkomende boetes nodig zijn of niet. 

PwC stelt dat voor elke verplichting die aan de houders van capaciteitscontracten wordt opgelegd, ook moet worden voorzien van een boete voor niet-
naleving van de verplichting. Boetes moeten redelijk zijn en in verhouding tot de contractuele inbreuk. Een minimumvereiste moet zijn dat het systeem 

“bankable” dient te zijn vanuit het standpunt van een investeerder 

Dergelijke verplichtingen zijn bijvoorbeeld: het voldoen aan de kwalificatiecriteria en beschikbaarheid. 

Wat betreft beschikbaarheid, moeten er boetes staan tegenover het onbeschikbaar zijn wanneer dit contractueel van hen verwacht wordt.  

Deze boetes moeten samengaan met hoe de periode van beschikbaarheid wordt gedefinieerd in het capaciteitscontract (bv. Beschikbaarheid tijdens de 
winter, beschikbaarheid tijdens momenten van schaarste, beschikbaarheid gedurende een volledig jaar, …). 

Wat betreft de periode van beschikbaarheid betreft, zijn verschillende opties mogelijk, maar moet de optie bestaan om onderhoud uit te voeren. Daarom 
moet er ofwel een periode zijn waarin producenten niet verplicht zijn om beschikbaar te zijn (bv. In de zomer) ofwel een secundaire markt zodat ze tijdelijk 
de verplichting kunnen overdragen, ofwel moet de optie bestaan om capaciteitsaanbieders tijdelijk van hun verplichting vrij te stellen om onderhoud uit te 

voeren. 

Een stop loss limit kan worden overwogen voor terugbetalingen indien de betrokken capaciteitsaanbieder onbeschikbaar was, en voor additionele boetes. Een 
stop loss limit kan echter niet worden ingesteld voor terugbetalingen wanneer een producent wel produceerde.  
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Definitie van verplichtingen 

Definitie van boetes op het niet-nakomen van verplichtingen 

 

 

Volgende stappen 
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Strike price 
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Introduction 
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Quatre questions 

Methode: 

Adaptation au cas de la 
Belgique 

Analyse des 
méthodologies 
envisageables  

Discussion avec les 
stakeholders 

Benchmark des autres 
pays 

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 

Combien de strike 
prices ? 

Quels sont les 
paramètres à prendre 

en compte dans 
l’évaluation du strike 

price ? 

Sur quelle(s) 
technologie(s) baser le 

strike price  ? 

Comment évolue le 
strike price ? 
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Bref rappel sur le strike price & son influence 
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Pour rappel, le strike price définit le 
montant à partir duquel les participants du 
marché capacitaire doivent rembourser la 
différence entre le prix de référence et le 

strike price, lorsque le premier est supérieur 
au deuxième.  

 
1 𝑆𝑖 𝑅𝑃 ≤ 𝑆𝑃 → 𝑃𝐵 = 0 

(2) 2 𝑆𝑖 𝑅𝑃 > 𝑆𝑃 → 𝑃𝐵 = 𝑅𝑃 − 𝑆𝑃  
 

(1) PRODUCTION : Bien que le 
participant n’ait pas d’obligation 
directe de produire, le payback 

potentiel est un incitant de plus à 
produire en période de  pic. 

(2) PROTECTION DU 
CONSOMMATEUR : La reliability 

option protège le consommateur 
contre des prix élevés de l’électricité. 

Le strike price vise principalement à : 

 (3) Windfall profits: Touchant des 
revenus supplémentaires dans le 

marché de capacité, le strike price 
influence le montant des winfall 

profits. 
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Analyse des cas irlandais & italiens 
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IRLANDE ITALIE 

Combien de strike 
prices ? 

Evolution ? 

Paramètre à prendre 
en compte ? 

Technologies ? 

1 1 

Peaking unit/DSR OCGT 

Prix du combustible, prix du carbone 
&  taux de rendement / DSR 

Coût du gaz naturel, coût des 
émissions, coût lié aux déchets, coût 
de distribution & divers coût/risques 

Yes (Peaking unit)/ No (DSR) Yes 
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Le cas irlandais en détail (1/2) 
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T% : Facteur d’efficience de l’unité de pointe 

GRP : Prix de référence du gaz 

ORP : Prix de référence du pétrole 

DSU : Switching off of a reference demand side unit  

CP : Prix de référence du carbone 

CIG : facteur d’émission d’une unité au gaz(tCO2/MWh) 

CIO : facteur d’émission d’une unité au pétrole (tCO2/MWh) 

(Fuel input/Engery Output) d’un cold start & tourner full-
load pour une heure 

Prix du gaz identique pour tous les jours du mois M sur base 
de la valeur forward du gaz le dernier jour du mois M-1 

Idem que pour le gaz (volatilité moins importante pour le 
pétrole mais cohérence entre les méthodes) 

Sur base d’enchères soumises DSU en août 2016 

ICE ECX EUA Futures –EUA - mensuellement 

Hypothèse sur base du fuel, de l’efficacité et de l’unité de 
référence 

Hypothèse sur base du fuel, de l’efficacité et de l’unité de 
référence 
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Le cas irlandais en détail (2/2) 
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Exemple des informations publiées dans l’Initial 
Auction Information Pack en juin 2018 relatif à 

la détermination du strike price 

Avantages : 
(1) Signaux forts pour les DSU providers; 

(2) Simplification via un strike price fixe dans le 
cas où le prix du combustible reste 

relativement bas 

SP = 330€/MWh (end of August 2015) 
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Le cas italien en détail 
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Les coûts variables d’une centrale OCGT ont été mesurés à 125€/MWh sur base de : 

Coût du gaz naturel Coût des émissions dans l’ETS 

Waste disposal costs = 0,006 €/MWh Coût de distribution = 3€/MWh ou 2% du gaz naturel 

Coûts divers = 15 €/MWh 

Première phase d’implémentation : 250 €/MWh (jusqu’à la fin 2019) 

Pour les contrats de plus de trois ans durant la première phase d’implémentation : 187€ 
 €/MWh 

Après la première phase d’implémentation : 125 €/MWh 

Source : ICIS – 07-09-2017 
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Un strike price trop élevé vs trop bas  
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Strike Price élevé Strike Price bas 

(1) Risque réduit pour les participants; 
(2) Impact réduit sur l’EOM; 
(3) Utile en cas de courtes périodes; 
(4) Réduction du prix des enchères. 

 
 

(1) Protection du fournisseur/consommateur 
final; 
 

1. Les participants bénéficient de windfall 
profits; 

2. Désavantage le fournisseur/consommateur 
final  

(1) Les acteurs positionnés à droite dans la 
courbe de mérite risquent de perdre 
beaucoup; 

(2) Interférence avec l’EOM; 
(3) N’influence pas les acteurs avec un coût 

marginal élevé à participer au CRM; 
(4) Augmentation du prix des enchères. 
 

PROS 

CONS 
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Strike price variable vs strike price fixe 
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Strike Price variable Strike Price fixe 

(1) Réduit le risque lié au prix du combustible 
pour le producteur; 

(2) Suit les tendances du marché; 
(3) Permet à tous de participer au marché 

capacitaire; 
(4) Impact réduit sur l’EOM; 
(5) Permet d’inclure les avancées technologiques 

(performance & environnement) 

(1) Simplicité 

(1) Négatif pour les acteurs marginaux (courbe 
de mérite); 

(2) Ne prend pas en compte les avancées 
technologiques (dans le cas de contrats > 1 
an); 

(3) Réduit l’impact le marché de l’électricité; 
(4) Nécessité d’avoir plusieurs strike prices pour 

des unités quasi similaires. 

PROS 

CONS 

(1) Augmentation de la volatilité; 
(2) Rajouter de la complexité dans le marché 

forward; 
(3) Augmente l’incertitude  Augmentation 

générale du risque; 
(4) Ajout de complexité. 

(1) Négatif pour les acteurs marginaux (courbe 
de mérite); 

(2) Ne prend pas en compte les avancées 
technologiques (dans le cas de contrats > 1 
an); 

(3) Interférence avec l’EOM; 
(4) Induit plusieurs strike prices pour des unités 

quasi similaires. 
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Strike price unique vs plusieurs strike prices 
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Strike Price unique Plusieurs Strike Price 

 
(1) Simplicité; 
(2) Diminution du risque pour le producteur car 

coût marginal souvent inférieur au DSR 

(1) Permet de distinguer production & 
effacement. 

 Possibilité, comme en Irlande, de ne pas 
imposer de payback  

(1) Windfall profits importants pour certaines 
unités de production; 

(2)  Augmentation du coût pour le 
fournisseur/consommateur final 

(3) Obligation de sélectionner la technologie avec 
les coûts variables les plus importants comme 
référence pour déterminer le strike price. 

(1) Complexité si granularité trop importante; 
(2) Interférence avec le principe de neutralité 

technologique; 
 

PROS 

CONS 
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Le DSR en Europe (1/3) 
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Dans sa communication “Lignes directrices concernant les aides d’Etats à la protection de l’environnement et à 

l’énergie pour la période 2014-2020 “ (2014/C 200/01), la Commission stipule au point relatif aux “Aides en faveur de 

l’adéquation des capacités de production” que “Dans son appréciation, la Commission tiendra compte, notamment et s’il y a lieu, 

des éléments suivants qui doivent être fournis par l’Etat membre concerné : 

(...) 

b. Appréciation de l’incidence de la participation des acteurs de la demande, y compris une description des mesures 

destinées à encourager la gestion de la demande.” 

Dissocier le DSR des autres technologies peut être considéré comme l’une des mesures destinées 

à promouvoir la particpation de la gestion de la demande au mécanisme de rémunération de la 

capacité. 
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Le DSR en Europe (2/3) 
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IRLANDE : Dans l’élaboration de son mécanisme, l’Irlande a fixé le strike price comme étant le maximum 
entre coûts variables d’une unité “classique” et du DSR. Dans un premier temps, le DSR n’est pas soumis au 
régime de payback sauf dans le cas où la réduction contractée n’est pas atteinte. 

FRANCE : En févier 2018, la Commission Européenne a accepté que la France soutienne le DSR par des 
appels d’offre annuels de 2018 à 2023. Ces appels d’offre sont complémentaires avec le mécanisme de 
rémunération de la capacité mis en place. La France souligne l’importance de soutenir le DSR car : 

1. Cela permet d’éviter d’investir dans des unités de pointe supplémentaires; 
2. Cela permet d’augmenter la durée de vie des anciennes; 
3. Meilleur pour l’environnement (Attention de ne pas remplacer par des petits générateurs diesel). 

GRECE : En févier 2018, la Commission Européenne a approuvé la prolongation du mécanisme grec visant à 
assurer la sécurité d’approvisionnement au sein duquel les consommateurs acceptent de réduire leur 
consommation en un délai très court contre un paiement fixe. Les appels d’offre sont effectués chaque mois 
pour une capacité maximale de 1.600 MW. 

Le DSR est soumis à un régime particulier dans de nombreux pays européens. En autres : 

Price caps Strike price Boetes en stop loss limits Referentieprijs Milieucriteria De-rating factoren 

Criteria voor refurbishment en nieuwe capaciteit Pay-per-bid versus pay-per-clear Contents 



PwC 

30 augustus 2018 

Le DSR en Europe (3/3) 
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ITALIE : Le DSR peut participer au mécanisme de rémunération. Cependant, les flows sont différents de ceux 

des participants “classiques”: 

a. Le DSR ne reçoit pas le montant de l’enchère; 
b.  Le DSR n’est pas soumis à l’obligation de payback; 
c. Le DSR ne participe pas au financement du mécanisme; 
d. Le DSR ne reçoit pas le payback en cas de scacity (as consummer). 

UK : Les britaniques ont mis en place des Transitional Arrangements pour le DSR. L’objectif était de soutenir 

le DSR via deux enchères pour 2016/2017 & 2017/2018 afin qu’il puisse par la suite participer dans le capacity 

market. 

Le DSR est soumis à un régime particulier dans de nombreux pays européens. En autres : 

 Considérer un strike price différent & limiter l’obligation de payback sont deux mesures qui pourraient 

soutenir le développement du DSR en Belgique. Les cas étrangers montrent que la Comission Européenne n’est 

pas contraire à un soutien poncutel du DSR. Il existe un risque que cette option ne soit pas perçue comme neutre 

technologiquement par des participants. 
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Recommandations 
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Au vue de la spécificité du DSR, il est recommandé de déterminer deux strike prices, jusqu’à 
ce que le DSR soit compétitif par rapport aux participants « classiques ». 

DSR Autres 

L’objectif en distinguant le DSR des autres participants 
est d’encourager sa participation au mécanisme. 
 
Principes : 
 Le DSR ne doit pas payer de payback sauf dans le cas 

où il ne répond pas aux termes du contrat. 
 Le payback équivaut à la différence entre Strike Price 

et Prix de Référence. 
 
Pour déterminer le strike price, il faut tenir compte du 
coût de switching-off sur une certaine période. La 
pratique montre une disparité importante des coûts entre 
les différentes unités. L’exemple irlandais montre que 
certaines unités ont des coûts supérieurs à 500 
EUR/MWh bien que la majorité soit en-dessous de ce 
seuil. Une étude devrait être menée afin de déterminer le 
strike price du DSR en Belgique. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tous les autres participants, le strike price  répondra 
aux caractéristiques suivantes : 

1. Il se basera sur une unité de pointe marginale 
fictive. Celle-ci doit être l’unité jugée 
nécessaire pour assurer la SoS et dont les 
coûts variables sont les plus élevés; 

2. Il prendra en compte l’évolution de certaines 
variables dont le coût du carburant et des 
émission de CO2; 

3. Les sources à partir desquelles seront 
extraites ces variables seront clairement 
stipulées; 

4. Bien qu’il varie en fonction du marché, 
l’équation pour le calculer sera fixe. 

 
 Sur base des principes ci-dessus, définir l’équation 
ainsi que les sources. 
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Next Steps 
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1 Définir l’unité fictive de pointe avec les coûts variables les plus élevés  

2 Définir les variables à prendre en compte ainsi que les sources à partir desquelles elles seront extraites. 

3 Evaluer la valeur du strike price pour le DSR sur base des coûts de switching-off  
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Price caps 
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Introductie 
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 Vier vragen 

Methode: 

Toepassing op de 
Belgische case 

Analyse van de 
methodologie 

stakeholderdiscussies 
met Elia/CREG 

Analyse van price en 
price taker threshold in 

andere landen 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 

Hoeveel price caps zijn 
er? 

Bestaan er andere 
safeguards (price taker 

thresholds, …) 

Wie valt onder welke 
price cap? 

Hoe worden price caps 
opgesteld? 
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Price caps in andere mechanismen (1/3) 
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Land Verenigd Koninkrijk Ierland Italië Polen 

Aantal price caps 1 1 2 tijdens de First Implementation 
Phase 

1 tijdens de Full implementation 
phase 

1 

Welke capaciteit 
is gebonden door 
de price caps? 

Alle capaciteit Alle capaciteit Bestaande capaciteit is gebonden 
door een price cap voor bestaande 
capaciteit, alle andere capaciteit is 
gebonden door de price cap voor 
nieuwe capaciteit. 

Alle capaciteit 

Bestaan er price 
taker threshold? 

ja ja Tijdens de full implementation phase ja 

Wie is gebonden 
door de price 
taker threshold? 

Iedereen behalve nieuwe 
capaciteit en DSR 

Iedereen behalve nieuwe 
capaciteit en DSR 
 

Bestaande capaciteit Iedereen behalve capaciteit die 
in aanmerking komt voor 
contracten >1 jaar, en DSR 
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Price caps in andere mechanismen (2/3) 
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Land Verenigd Koninkrijk 
 
 
 

Ierland Italië Polen 

Hoe worden de 
price caps 
opgesteld? 

CONE van de Best New 
Entrant (OCGT), 
vermenigvuldigd met 1,5 
 

CONE van de Best New 
Entrant (OCGT), 
vermenigvuldigd met 1,5 
 

• De price cap voor bestaande 
capaciteit is gebaseerd op de 
jaarlijkse vaste operating 
kosten van een CCGT (excl. 
Afschrijvingskost) 

• De price cap voor nieuwe 
capaciteit is gebaseerd op de 
CONE van een OCGT tussen 
50 en 150 MW 

CONE van een OCGT, 
vermenigvuldigd met 1,5 
CONE gebaseerd op operating 
en capital costs, alsook 
mogelijke inkomsten (incl. 
ancillary services) 

Hoe worden de 
price taker 
threshold 
opgesteld? 

CONE van Best New Entrant 
(OCGT) * 0,5 
 

CONE van Best New Entrant 
(OCGT) * 0,5 
Unit Specific Price Cap wordt 
opgesteld door 
capaciteitsaanbieders, ter 
goedkeuring door regulator 

Gebaseerd op de jaarlijkse vaste 
operating kosten van een CCGT 
(excl. Afschrijvingskost) 
 

Gemiddelde vaste operation en 
maintenance kosten van 
bestaande eenheden in de 
Poolse markt 

Hoogte van 
price en price 
taker threshold 

Nieuwe capaciteit: 75 £/kW 
(~85k €/MW) 
Price taker threshold: 25 
£/kW 

• Nieuwe capaciteit: 123.190 
€/MW 

• Bestaande capaciteit: 
41.060 €/MW 

• Nieuwe capaciteit: 75 -95 
€/kW 

• Bestaande capaciteit: 25 -45 
€/kW 

65-70 €/kW * 1,5 
 
45 €/kW 
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Price caps in andere mechanismen (3/3) 
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Land Verenigd Koninkrijk 
 
 
 

Ierland Italië Polen 

Herziening van 
de price en 
price taker 
threshold 

Mogelijk voor elke veiling  Voor elke veiling Mogelijk voor elke veiling. 
• Cap nieuwe capaciteit maximum 

met 1,2 * 95.000 €/MW 
• Cap bestaande capaciteit  

maximum met 1,2 * 45,000 €/MW 

Mogelijk 

Wie stelt de 
price en price 
taker 
threshold? 

Administratie Administratie Administratie Administratie 

Wat is de IRR 7,5% hurdle rate NA 7,7% IRR pre-tax NA 

Zijn er andere 
safeguards? 

Regulator kan ook offertes 
onder de price cap 
onderzoeken in geval van 
een vermoeden van het 
misbruiken van 
marktmacht.  
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Conclusies benchmark 
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De meeste landen hebben slechts één price cap, en werken met price taker thresholds. Italië heeft echter een strikte price cap voor 
bestaande capaciteit. Technologie-specifieke caps of thresholds zijn niet geobserveerd.  

Price caps/price taker thresholds voor bestaande capaciteit nemen de vaste kosten mee, maar niet de kapitaalkosten. Price 
caps voor nieuwe capaciteit nemen de vaste kosten, inclusief de kapitaalkosten.  

DSR is meestal niet gebonden door price taker thresholds of price caps voor bestaande capaciteit. 

De grootteorde is ongeveer  20-45k €/MW voor de price cap/price taker threshold voor bestaande capaciteit en 85-120k €/MW 
voor nieuwe capaciteit. 

Om de kapitaalkost in te schatten moet een WACC worden bepaald, die in afhangt van het investeringsrisico. Dit risico vermindert echter sterk door 
de invoering van het mechanisme, en de geobserveerde WACC’s zijn daarom mogelijk nogal hoog. Anderzijds mag de WACC ook niet te laag liggen, 

omdat er dan een risico bestaat dat er onvoldoende nieuwe capaciteit zal deelnemen. 

De keuze voor price caps/price taker thresholds moet in relatie staan tot de Belgische context. 

Bijkomende safeguards zijn mogelijk. 

In het algemeen is het de administratie die de price cap en price taker threshold opstelt.  
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Price cap vs. Bid cap 
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Het verschil tussen een price cap en een bid cap in een pay-per-clear veiling is dat bij een bid 
cap deelnemers geen prijzen mogen vragen boven hun bid cap, maar wel een hogere clearing 

prijs dan de bid cap kunnen ontvangen indien de veiling cleart aan een prijs boven de bid cap. 
Bij een price cap is wordt de prijs die ze ontvangen echter gelimiteerd tot de price cap indien de 

clearing price hoger is dan de price cap. 
 

In pay-per-bid veilingen is een bid cap ook een price cap. 

Een bid cap is de maximumprijs die 
capaciteit waarop de bid cap van 

toepassing kan voorstellen in haar offertes 
 

Een price cap is een is de maximumpremie 
die capaciteit waarop de price cap van 

toepassing is kan ontvangen. 

Price cap Bid cap 
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(1) België wordt geconfronteerd met een significante noodzaak aan nieuwe capaciteit, 
een probleem dat niet bestond in de andere landen die een marktbreed mechanisme 
invoerden. 

(2) Daardoor bestaat er een significant risico op excessieve windfall profits als de 
volledige capaciteitsmarkt wordt vergoed aan de prijs van nieuwe capaciteit tijdens 
de eerste veiling. 

(3) Strikte price caps voor nieuwe, bestaande en refurbishing capaciteit kunnen dit 
probleem overkomen. 

(4) Eventueel kan een implementatie van het mechanisme in verschillende fases 
plaatsvinden en kan, zoals het geval in Italië, de price caps voor bestaande en 
refurbishing capaciteit een price taker threshold worden wanneer de noodzaak aan 
capaciteit die België nu kenmerkt overkomen is.  

 

Price caps en price taker thresholds in de Belgische 
context 

113 
CRM 
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Besparingen door het invoeren van price caps voor 
bestaande en refurbishing capaciteit 

114 
CRM 

Assumpties bron 

1. Piekvraag 14.200 MW Elia 

2.   Importcapaciteit (impliciet meegenomen in de eerste fase) 6.500 MW Elia 

3.   Capaciteit gezocht in veiling 7.700 MW 1.- 2. 

4.   Nieuwe capaciteit  3.600 MW Elia 

5.   Bestaande capaciteit  4.100 MW 3.-4. 

6.   Clearing price  83.000 €/MW PwC 

7.   Price cap voor bestaande capaciteit 40.000 €/MW PwC 

  
Scenario 1: geen price cap voor bestaande 

capaciteit  
Scenario 2: price cap voor bestaande 

capaciteit  

  
Capaciteitspremie  
(k€/MW)  

Kost  
 €)  

Capaciteitspremie  
(k€/MW)  

Kost  
(m€)  

Bestaande capaciteit  
83  

                                                                
340,3 

40  
164,0 

Nieuwe capaciteit  
83  

                                                                
298,8  

83  
298,8 

Totaal  
                                                                

639,1    462,8 

Besparing door invoer 
price cap  

176 miljoen euro 
      

Results 

Het invoeren van price caps kan de kosten van het mechanisme sterk verlagen in het geval nieuwe capaciteit nodig is. 
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Besparingen door het invoeren van price caps voor 
bestaande en refurbishing capaciteit: sensitiviteit 
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Prijs voor de veiling  Price cap voor bestaande capaciteit (in 000 euro per MW)  

(in miljoen euro)  €    25   €    28   €   30   €    33   €    35   €    38   €   40   €    43   €    45   €    48   €   50  

C
le

a
ri

n
g

 p
ri

ce
 (

in
 0

0
0

 e
u

ro
 p

er
 M

W
) 

 

 €60  144 133 123 113 103 92 82 72 62 51 41 

 €63  154 144 133 123 113 103 92 82 72 62 51 

 €65  164 154 144 133 123 113 103 92 82 72 62 

 €68  174 164 154 144 133 123 113 103 92 82 72 

 €70  185 174 164 154 144 133 123 113 103 92 82 

 €73  195 185 174 164 154 144 133 123 113 103 92 

 €75  205 195 185 174 164 154 144 133 123 113 103 

 €78  215 205 195 185 174 164 154 144 133 123 113 

 €80  226 215 205 195 185 174 164 154 144 133 123 

 €83  236 226 215 205 195 185 174 164 154 144 133 

 €85  246 236 226 215 205 195 185 174 164 154 144 

 €88  256 246 236 226 215 205 195 185 174 164 154 

 €90  267 256 246 236 226 215 205 195 185 174 164 

 €93  277 267 256 246 236 226 215 205 195 185 174 

 €95  287 277 267 256 246 236 226 215 205 195 185 

 €98  297 287 277 267 256 246 236 226 215 205 195 

 €   100  308 297 287 277 267 256 246 236 226 215 205 

Centrale hypotheses: clearing 
price 83.000 €/MW, price 
cap 40.000 €/MW  

De combinatie van beide 
centrale hypotheses leidt tot 
een besparing van 176 
miljoen euro. 

Een hoge price cap voor 
bestaande capaciteit en een 
lage clearing prijs leidt tot 
een kleinere besparing. 

Een lage price cap voor 
bestaande capaciteit en een 
hoge clearing prijs leidt tot 
een grotere besparing. 

Wanneer wordt uitgegaan van een clearing price van 83.000 €/MW en een price cap van 40.000 €/MW is de besparing in functie van de bestaande capaciteit 
de volgende: 

Dit betekent dat de besparingen zelfs in het geval van een relatief kleine hoeveelheid bestaande capaciteit toch significant zijn. 

Existing capacity (MW)        2,000        3,000        4,000         5,000        6,000        7,000        8,000        9,000      10,000      11,000  

Besparing (miljoen euro)                86             129             172             215             258             301             344             387             430             473  
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Het opstellen van de price cap voor nieuwe capaciteit gebeurt in elk mechanisme in drie stappen: 

Methodologie price caps 

116 
CRM 

Price cap nieuwe capaciteit = 
factor*CONE 

Om de onzekerheid met 
betrekking tot de CONE te 
verminderen, wordt de CONE 
vermenigvuldigd met een factor. 
Deze ligt in elk bestudeerd 
mechanisme op 1,5.  

De CONE is de geschatte kost van 
een nieuwe capaciteit en is 
gebaseerd op de  technologie van 
met de laagste vaste kosten 
(OCGT). De kosten bevatten de 
fixed operating costs en de capital 
costs. 
 
 

Stap 1: Bepalen van 
de CONE 

Stap 2: Bepalen van 
een factor waarmee 

de CONE wordt 
vermenigvuldigd 

Stap 3: Opstellen van 
de price cap 

Deze methode lijkt aangewezen voor België 
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Methodologie price caps voor bestaande en refurbished 
capaciteit en price taker thresholds 
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Price cap bestaande of refurbished 
capaciteit (price taker threshold) = 
factor*CONE 

 
Om de onzekerheid met betrekking 
tot de CONE te verminderen, wordt 
de CONE vermenigvuldigd met een 
factor. Deze ligt in elk bestudeerd 
mechanisme op 0.5 voor bestaande 
capaciteit. Voor refurbishing moet 
een andere factor worden bepaald. 

 
De CONE is de geschatte kost van 
een nieuwe capaciteit en is 
gebaseerd op de  technologie van 
met de laagste vaste kosten 
(OCGT). De kosten bevatten de 
fixed operating and maintenance 
costs en de capital costs. 

Stap 1: Bepalen van de 
CONE 

Stap 2: Bepalen van een 
factor waarmee de 

CONE wordt 
vermenigvuldigd 

Stap 3: Opstellen van 
de price cap (price taker 

threshold) 

Dit gebeurt aan de hand van een referentietechnologie. Het is echter van belang dat de price cap van de referentie 
zo gekozen wordt dat alle deelnemers aan de veiling lagere fixed costs hebben dan de price cap. 

Bepalen van de fixed costs van bestaande of refurbishing eenheden: 

Beide opties zijn mogelijk. De tweede optie lijkt meer aangewezen maar is complexer. Mits een goede keuze van de factor zou de 
eerste methode tot een vergelijkbaar resultaat moeten leiden. 

Methode 2: 
gebaseerd 
op analyse 
bestaande 
eenheden 

Methode 1: 
gebaseerd 
op CONE 

Twee methodes zijn mogelijk: 
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Aanbevelingen met betrekking tot price caps en price 
taker thresholds  

118 
CRM 

Gezien de specifieke situatie van België, wordt aangeraden om drie price caps te implementeren in een eerste fase: een 
price cap voor nieuwe, een price cap voor refurbishing capaciteit, en een price cap voor bestaande capaciteit. 

Meer dan drie price caps lijkt moeilijker verdedigbaar wegens het schenden van technologie neutraliteit. 

Unit-specific price caps worden a priori niet aangeraden. 

Indien het lokaal adequacy probleem is opgelost, kan de price caps voor bestaande en rerfurbishing capaciteit worden 
veranderd in een price taker threshold. 

Onderzoek de noodzaak en mogelijkheid om andere safeguards te implementeren. 

Bereken de price caps voor nieuwe capaciteit door het vermenigvuldigen van de CONE met een factor. 

Bereken de price caps voor bestaande en refurbishing capaciteit/price taker thresholds aan de hand van de vaste kosten 
van een referentietechnologie die toelaat dat alle Belgische bestaande of refurbishing eenheden hun missing money 
gedekt is .  

Bereken de CONE, price caps en price taker thresholds voor aanvang van elke veiling. 

Laat de CONE, price caps en price taker thresholds berekenen door de administratie. 

Bestaande capaciteit valt onder de price cap/threshold voor bestaande capaciteit. 

Methodologie 

Andere 
safeguards 

Aantal price caps 

Taakverdeling 

Wie valt onder 
welke price cap? 

Nieuwe capaciteit en DSR vallen onder de price cap voor nieuwe capaciteit. 

Refurbishing capaciteit valt onder de price cap voor refurbishing capaciteit.  
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