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1 Context 
In haar beslissing van 21 september 2020 betreffende de steunmaatregel1 SA.54915 is de Europese 
Commissie van mening dat het invoeren van een intermediaire maximumprijs zonder de mogelijkheid 
van individuele derogatie sommige capaciteitshouders van het capaciteitsvergoedingsmechanisme 
zou kunnen uitsluiten. In deze context werd een methodologie voor het bekomen van een individuele 
derogatie ontwikkeld en werd op vraag van de Minister van Energie een openbare raadpleging 
georganiseerd van 2 tot 14 februari 2021. 

Dit consultatieverslag vat de opmerkingen samen die ontvangen werden tijdens de openbare 
raadpleging van de artikels van het voorontwerp van koninklijk besluit betreffende de methodologie 
tot het bekomen van een derogatieaanvraag op de intermediaire maximumprijs, te bepalen in 
toepassing van het artikel 7undecies, §2, derde alinea van de elektriciteitswet2 in het kader van het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme.  

Dit verslag bevat eveneens een antwoord van de AD Energie van de FOD Economie op de opmerkingen 
die ontvangen werden tijdens deze openbare raadpleging en een aanpassing van de methodologie 
voor het bekomen van een individuele derogatie op de intermediaire maximumprijs. 

 

 
1 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202041/288236_2194736_5_2.pdf 
 
2 https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1779/55K1779001.pdf  
 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202041/288236_2194736_5_2.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1779/55K1779001.pdf
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2 Publieke raadpleging 
Zes partijen hebben opmerkingen ingediend tijdens de openbare raadpleging: de CREG, Centrica, 
FEBEG, Febeliec, Flexcity, evenals Rent-A-Port-Green Energy (RAP-Green) en SRIW-Environnement 
(SRIW). Alle opmerkingen zijn als bijlage bij dit document gevoegd.  
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2.1 Overzicht 
2.1.1 Opmerkingen 
Een overzicht van de opmerkingen die ontvangen werden tijdens deze raadpleging is opgenomen in 
Tabel 1.  

Tabel 1: geconsolideerd overzicht van de openbare raadpleging over de methodologie voor het bekomen van een 
individuele derogatie op de intermediaire maximumprijs in het kader van het CRM (v=ja en x=neen) 

 CREG Centrica FEBEG Febeliec Flexcity RAP-
Green  
en  
SRIW 

Voorstander van de 
derogatiemogelijkheid 

 
 x    

Verkrijgen van een beslissing vóór 
de afsluiting van de veiling 

 
     

Beroep tegen een verworpen 
aanvraag 

  
    

Beëindiging van het contract van 
een verworpen aanvraag  

 
     

Meer uitgebreide beschrijving van 
de kosten en de inkomsten  

 x 
 

 
 

Verduidelijkingen van de 
methodologie van de berekening 
van het “missing money” van de 
netbeheerder 

  
    

In vraag stellen van de 
bekwaamheid van de commissie 
in de evaluatie van de kosten en 
de inkomsten 

 
  

 
  

Beperken van het gebruik van de 
mediaan (P50) in de evaluatie van 
de inkomsten afkomstig van de 
elektriciteitsmarkt 

 
 

  
  

Gebrek aan bestuursmechanisme 
om de bescherming van zeer 
vertrouwelijke gegevens die aan 
de netbeheerder worden 
overgemaakt te waarborgen 

  
 

   

2.1.2 Opmerkingen van de AD Energie van de FOD Economie over het overzicht 
2.1.2.1 Verkrijgen van een beslissing vóór de afsluiting van de veiling 
De AD Energie van de FOD Economie erkent de beperking die wordt veroorzaakt door het verkrijgen 
van een beslissing na de afsluiting van de veiling. Echter, voor de eerste veiling laat de beperkte 
periode tussen het moment waarop dit design element naar voren is gekomen en de (voorbereiding 
van de) eerste veiling niet toe te voorzien om een beslissing vóór de afsluiting van de veiling te 
verkrijgen. De betrokken instanties geven aan dat voor het eerste jaar, een analyse van de derogatie-
aanvragen voorafgaandelijk aan de veiling, in de praktijk niet mogelijk is. Desalniettemin wordt een 
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herziening van de methodologie aangenomen voor de volgende veilingen om een beslissing vóór de 
afsluiting van de veiling te verkrijgen. 

2.1.2.2 Beroep tegen een verworpen aanvraag 
Zoals voorzien in art. 29bis, §1, van de wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, kan 
“Elke persoon die een belang aantoont (...) bij het Marktenhof zetelend zoals in kort geding, een 
beroep instellen tegen alle beslissingen van de commissie”3. Aangezien een beroepsprocedure in elk 
geval voorzien is in de wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, is het niet 
noodzakelijk om een specifieke beroepsprocedure te creëren in het kader van de derogatie. 
Desalniettemin werden voor de jaren na 2021 enkele specifieke bepalingen aangaande de impact van 
een eventueel beroep opgenomen (artikel 20ter, §15 en §16).  

2.1.2.3 Beëindiging van het contract van een verworpen aanvraag 
De beëindiging van het contract van een verworpen aanvraag is niet voorzien voor de eerste veiling, 
aangezien dit een impact zou hebben op de uitkomst van de veiling, wat niet kan worden toegestaan. 
De partij die een derogatie-aanvraag indient voor de eerste veiling, is er zich terdege van bewust dat 
in geval van weigering, er geen mogelijkheid zal zijn om het ondertekende capaciteitscontract te 
verbreken. Een beroep tegen deze beslissing staat wel open, als hierboven toegelicht. Zoals toegelicht 
in punt 2.1.2.1 zal het verkrijgen van een derogatiebeslissing vóór de afsluiting van de veilingen 
voorzien worden voor de volgende veilingen en een aanpassing van de methodologie wordt in die zin 
gerealiseerd. 

2.1.2.4 Meer uitgebreide beschrijving van de kosten en de inkomsten 
De AD Energie meent dat de beschrijving in het voorontwerp voldoende duidelijk is in haar actuele 
vorm en ziet geen aanleidingen om dit nog verder te specifiëren.  

2.1.2.5 Beperken van het gebruik van de mediaan (P50) in de evaluatie van de inkomsten afkomstig 
van de elektriciteitsmarkt 

De AD Energie van de FOD Economie voorziet in de toepassing van de Europese methodologie4 voor 
de analyse van de toereikendheid van de middelen (ERAA) van ACER gepubliceerd op 2 oktober 2020, 
die de evaluatie van de inkomsten afkomstig van de markt toelicht in artikel 6 afdeling 9. Het is 
belangrijk om mee te delen dat de toepassing van deze methodologie momenteel in België wordt 
uitgewerkt en zo snel mogelijk in aanmerking zal worden genomen in de methodologie van de 
derogatie op de intermediaire maximumprijs zoals voorzien in artikel 20bis §10 en artikel 20ter §9. 
 

2.1.2.6 Gebrek aan bestuursmechanisme om de bescherming van zeer vertrouwelijke gegevens die 
aan de netbeheerder worden overgemaakt te waarborgen 

Zoals hieronder in de artikels van de wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt5 wordt 
aangegeven, bestaat er al een mechanisme voor de verschillende betrokken entiteiten dat de 
bescherming van persoonlijke gegevens waarborgt: 

 
3http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1999042942&table_name=wet 
 
4 ACER, Annex I to the Decision of 2 October 2020 : Methodology for the European resource adequacy 
assessment: article 6(9). 
5 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1999042942&table_name=wet 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1999042942&table_name=wet#LNK0015
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1999042942&table_name=wet
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• Art. 14: “ De personeelsleden van de netbeheerder zijn gebonden door het beroepsgeheim; zij mogen 
de vertrouwelijke gegevens die hun ter kennis zijn gekomen op grond van hun functie bij de 
netbeheerder in het kader van de uitvoering van de taken bedoeld in artikel 8, aan niemand 
bekendmaken, behalve wanneer zij worden opgeroepen om in rechte te getuigen en onverminderd de 
mededelingen aan beheerders van andere elektriciteitsnetten of aan de commissie die uitdrukkelijk 
door deze wet of de uitvoeringsbesluiten ervan zijn bepaald of toegelaten. 
Elke overtreding van dit artikel wordt gestraft met de straffen bepaald door artikel 458 van het 
Strafwetboek. De bepalingen van het eerste boek van hetzelfde Wetboek zijn van toepassing.” 

• Art. 26, § 2: “De leden van de organen en de personeelsleden van de commissie alsook de controleurs 
en experten die de commissie verbinden zijn gebonden door het beroepsgeheim; zij mogen de 
vertrouwelijke gegevens en/of de gegevens met een persoonlijk karakter die hun ter kennis zijn 
gekomen op grond van hun functie bij de commissie, aan niemand bekendmaken, behalve wanneer zij 
worden opgeroepen om in rechte te getuigen en onverminderd § 3 en de uitwisseling van informatie 
(met de reguleringsinstanties voor elektriciteit en voor gas van de gewesten en van andere lidstaten 
van de Europese Unie) en onverminderd artikel 16 en 17 van de Verordening (EU) nr. 1227/2011, met 
de Belgische Mededingingsautoriteit en met de FSMA voor de informatie, overgedragen in uitvoering 
van deze Verordening.  
De vertrouwelijke informatie die wordt ontvangen, uitgewisseld of doorgegeven krachtens de 
Verordening (EU) nr. 1227/2011 mag niet worden verspreid, met uitzondering van de gevallen die door 
artikel 16 en 17 van dezelfde Verordening zijn toegestaan. 
Elke overtreding van het deze paragraaf wordt gestraft met de straffen bepaald door artikel 458 van 
het Strafwetboek. De bepalingen van het eerste boek van hetzelfde Wetboek zijn van toepassing.” 

• Art. 29octies, § 2. “De ambtenaren van (de Algemene directie Energie) zijn onderworpen aan het 
beroepsgeheim. De vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd voor de individuele gegevens, verkregen in 
het kader van § 1 alsook voor het geheel van de commercieel gevoelige gegevens en/of 
persoonsgegevens die door de Algemene Directie Energie werden verzameld in het kader van haar 
bevoegdheden krachtens deze wet en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 
produkten en andere door middel van leidingen alsook hun uitvoeringsbesluiten. Elk gebruik van de 
verzamelde gegevens voor andere doeleinden dan die welke bepaald zijn in § 1, is verboden.” 

2.2 CREG 
2.2.1 Controle van het “missing money” geëvalueerd door de derogatieaanvrager  
De commissie benadrukt de noodzaak van een coherente methodologie betreffende de kosten en de 
inkomsten van de derogatieaanvragers. 

Ze wijst op de moeilijkheid om ex-ante de aanvaardbaarheid van alle kosten, waaronder vaste en 
variabele operationele kosten, van sommige inkomsten en van de invloed van operationele 
beperkingen op de inkomsten in te schatten. Volgens haar staan deze controles niet helemaal gelijk 
met degene waarmee ze reeds belast is door de elektriciteitswet (met name voor de strategische 
reserves). Hier moet de commissie een alternatief bedrag voor het door de derogatieaanvrager 
geschatte bedrag uitwerken en zich noodzakelijkerwijs “houden aan haar beoordeling in het 
onderzoek van de derogatieaanvraag”.  

2.2.1.1 Opmerkingen van de AD Energie  
De AD Energie zou  de commissie willen bedanken voor haar gewaardeerde bijdrage, zowel in het 
kader van dit openbaar onderzoek als voorafgaandelijk binnen het opvolgingscomité. Zij is van mening 
dat deze methodologie voortvloeit uit een evenwicht proces. De AD Energie houdt eraan om onder 
de aandacht te brengen dat de methodologie voorziet dat in het kader van deze beoordeling, de 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1999042942&table_name=wet#http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1999042942&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1999042942&table_name=wet#LNK0007
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commissie een advies kan vragen aan een onafhankelijke expert, waaronder de expert bedoeld in 
artikel 17, §1. De AD Energie is overtuigd dat de commissie de partij bij uitstek is om deze analyse te 
doen en zal beschikken over alle nodige middelen voor de evaluatie van alle kosten, waaronder vaste 
en variabele operationele kosten, van sommige inkomsten en van de invloed van operationele 
beperkingen op de inkomsten. 

2.2.2 “Bid > missing money” 
De commissie wenst een regel toe te voegen volgens dewelke “in het kader van de veiling waarop de 
aanvraag betrekking heeft, (de derogatieaanvrager) geen bieding (mag) uitbrengen tegen een bedrag 
dat lager is dan het geraamde bedrag van het “missing money” zoals dat is vermeld in de 
derogatieaanvraag”.    

2.2.2.1 Opmerkingen van de AD Energie 
De AD Energie meent dat het niet nodig is om een minimumbedrag voor de biedingen op te leggen. 
Dit kan een kostenverhogend effect hebben. Indien tussen de indiening van de derogatie-aanvraag en 
het indiening van het bod bepaalde omstandigheden zouden wijzigen waardoor de 
derogatieaanvrager alsnog een lager bod kan doen, dient dit te worden toegestaan.  

2.2.3 Evaluatie van de marktinkomsten 
De commissie geeft aan dat de evaluatie van de inkomsten afkomstig van de elektriciteitsmarkt niet 
op basis van de mediaan (P50) kan gerealiseerd worden, maar dat ze op de verwachte inkomsten zou 
moeten gebaseerd zijn, zoals de ACER-methodologie voor de evaluatie van de rentabiliteit van de 
capaciteit.  

De commissie wenst dat men het gebruik van de capaciteiten buiten de markt, zoals de reserves, in 
overweging neemt in de evaluatie van de marktinkomsten. 

Ze wenst eveneens een evaluatie van de marktinkomsten die rekening houdt met de automatische 
herziening van de maximumprijzen. Ze maakt ook melding van de onjuistheid van de methodologie 
voor het instellen van de automatische herziening van de maximumprijzen van de netbeheerder. 

De commissie stelt dat “de terugbetalingsverplichting (…) in het kader van het CRM (verandert) (niets) 
aan de noodzaak van een correcte uitvoering van de automatische herziening van de maximumprijzen 
en het gebruik van de reserves.”  

Ze vraagt dat er rekening wordt gehouden met het mechanisme van “scarcity pricing”6. Dit 
mechanisme zou een beduidende impact op de capaciteitsinkomsten kunnen hebben.  

2.2.3.1 Opmerkingen van de AD Energie 
De AD Energie van de FOD Economie voorziet de toepassing van de Europese methodologie voor de 
analyse van de toereikendheid van de middelen (ERAA) van ACER gepubliceerd op 2 oktober 2020, die 
de evaluatie van de inkomsten van de markt toelicht in artikel 6 afdeling 9. Het is belangrijk om mee 
te delen dat de toepassing van deze methodologie momenteel in België wordt uitgewerkt en zo snel 
mogelijk in aanmerking zal worden genomen in de methodologie van de derogatie op de intermediaire 
maximumprijs zoals voorzien in artikel 20bis §10 en artikel 20ter §9. De evaluatie van de 
marktinkomsten zal dus rekening houden met de automatische herziening van de maximumprijzen. 

 
6 De Europese commissie heeft gevraagd om de mogelijkheid te onderzoeken in het advies over het 
Uitvoeringsplan beoogd in artikel 20(3) van de Verordening 2019/943. 
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De AD Energie herinnert dat, door de terugbetalingsverplichting die van toepassing is in het design 
van het CRM, inkomsten boven een vooraf bepaald niveau in elk geval terugbetaald dienen te worden. 
Bovendien is de duurtijd van het contract in het kader van een IPC derogatie sowieso slechts één jaar.  
 
Wat het mechanisme van scarcity pricing betreft, is de AD Energie zich ervan bewust dat dit 
mechanisme momenteel door de commissie en de netbeheerder bestudeerd wordt. 
Niettegenstaande is de invoering ervan in België tot op heden nog niet besloten noch gepland. 

2.2.4 Inschatting van het “missing money” door Elia 
Om het gebrek aan toegang tot de simulatietool van Elia zowel voor de aanvrager als voor de 
commissie te ondervangen, wenst de commissie een bijkomend criterium voor de ontvankelijkheid 
van een derogatieaanvraag toe te voegen volgens hetwelk, op basis van een berekening uitgevoerd 
door de netbeheerder, enkel de derogatieaanvragen met een “missing money” hoger dan de 
intermediaire maximumprijs voor analyse aan de CREG worden overgemaakt. 

2.2.4.1 Opmerkingen van de AD Energie 
De bevoegdheid om een derogatie-aanvraag al dan niet toe te aanvaarden werd bij wet toegewezen 
aan de commissie. De commissie lijkt hiervoor de meest aangewezen en competente partij, zoals ook 
aangehaald door verschillende partijen in het openbaar onderzoek. Om de objectiviteit tijdens het 
onderzoek van de derogatieaanvragen te garanderen, is het aan de commissie om zich uit te spreken 
over alle derogatieaanvragen.   

2.2.5 Berekeningsmethodologie van het “missing money” 
De commissie vraagt dat in art. 20quater, § 3, de berekeningsmethodologie van het “missing money” 
door de netbeheerder nader wordt omschreven om voldoende transparantie te garanderen.  

2.2.5.1 Opmerking van de AD Energie 
De AD Energie van de FOD Economie is van mening dat opgenomen bepaling in de methodologie 
voldoende helder is in zijn huidige vorm en ziet geen aanleidingen om dit nog verder te specifiëren. 
Zij meent dat de netbeheerder voldoende transparantie biedt over de methodologie. Deze 
modellering wordt via de software Antares en een Monte Carlo probabiliteitsanalyse gerealiseerd. 

2.2.6 Definities 
De commissie adviseert om aan te geven dat een derogatieaanvrager tenminste een “CRM-kandidaat” 
moet zijn. De AD Energie meent dat de opgenomen definitie voldoende helder is en geen onwenselijke 
interpretatiemarge laat.  

2.2.7 Art. 20bis. 
Volgens de commissie is het aangeraden om te vermelden dat de tabel de “gedetailleerde” 
hypothesen herneemt, die de details van de berekening (hypothesen over het aantal voltijds 
equivalenten, over de kosten per uur, over de netkosten, over de investeringskosten, over het aantal 
activeringen...) bevat. Deze tabel zal inderdaad de hypothesen hernemen rond de marginale kosten 
die in rekening zijn genomen voor de berekening van de inframarginale rente op de energiemarkt. 
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2.2.8 Art. 20ter. 
2.2.8.1 §1 
Volgens de commissie zouden de vormvereisten van de derogatieaanvraag in de werkingsregels van 
de netbeheerder als bedoeld in artikel 7undecies, § 13 van de Elektriciteitswet vermeld moeten 
worden. 

De commissie wenst dat de investeringen die in alinea 2, 2°, 3de streepje bedoeld worden, worden 
verduidelijkt. Volgens de commissie moeten de investeringen die vóór de invoering van het CRM 
gedaan werden niet in aanmerking worden genomen. Het zou dan ook beter zijn te spreken van 
provisie voor groot onderhoud. 

2.2.8.2 Antwoord van de AD Energie 
Wat betreft de vormvereisten van een aanvraag herinnert de DG Energie eraan dat, aangezien de 
beslissing over de al dan niet toekenning van een derogatie-aanvraag zal genomen worden door de 
commissie, het aangewezen lijkt dat zij voor zover als nodig de nodige specificaties aangaande de 
inhoud van de aanvraag verduidelijkt.  

Wat betreft de verduidelijking van de bedoelde investeringen, stelt de AD Energie dat dit inderdaad 
wenselijk is. Een aanpassing van het KB werd uitgevoerd door de toevoeging van de volgende sectie 
in artikel 20bis, §2 en artikel 20ter, §2: 

“De in aanmerking komende niet-recurrente investeringskosten voor het 
berekenen van de ‘missing-money’ van de eenheid in de capaciteitsmarkt, of 
eenheden indien het gekoppelde capaciteiten betreft, zijn de initiële en niet 
terugkerende investeringsuitgaven die worden besteld vanaf de eerste beslissing 
in toepassing van artikel 7undecies, §6 van de Elektriciteitswet en die ten laatste 
de dag voorafgaand aan de eerste dag van de periode van capaciteitslevering 
worden uitgevoerd.”  

 

2.2.9 Art. 20quater 
2.2.9.1 §1 
De commissie meent dat het nodig is om expliciet te verduidelijken dat de deskundige als bedoeld in 
artikel 17 een advies moet geven over elke derogatieaanvraag (het reeds aangehaalde artikel 17 zou 
in die zin moeten worden aangepast). De AD Energie verkiest dat het vragen van een advies door de 
commissie een mogelijkheid voor de commissie blijft. Zoniet zou dit een kostenverhogend effect 
kunnen hebben. Bijvoorbeeld indien dezelfde partij voor opeenvolgende jaren een gelijkaardige 
aanvraag indient, lijkt een jaarlijks verplicht advies niet opportuun. Het lijkt evenmin opportuun 
verplichtend te voorzien dat dit noodzakelijkerwijze dezelfde expert dient te zijn als degene bedoeld 
in artikel 17. 

2.3 FEBEG 
2.3.1 De intermediaire maximumprijs  
FEBEG herinnert eraan dat de intermediaire maximumprijs niet gebruikelijk op een capaciteitsmarkt 
wordt toegepast en indien nodig slechts in werking zou moeten treden in een “pay-as-clear”-
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configuratie. FEBEG herhaalt haar verzet tegen de invoering van een intermediaire maximumprijs in 
het capaciteitsvergoedingsmechanisme, voornamelijk in het kader van een concurrentieel “pay-as-
bid”-mechanisme.  

2.3.2 De intermediaire maximumprijs en de investeringsdrempels  
FEBEG herinnert dat er volgens haar een discrepantie bestaat tussen de voorstellen voor de 
investeringsdrempels en het voorstel tot kalibrering van de intermediaire maximumprijs. Ze herhaalt 
haar afkeuring van het huidige voorstel voor de investeringsdrempels waarvan ze denkt dat het 
mogelijk schadelijk is voor de doelstellingen voor de invoering van een capaciteitsmarkt in België. Een 
capaciteitseenheid die investeringen vereist die lager liggen dan de investeringsdrempel van een 
driejarig contract dat een “missing money” heeft dat hoger ligt dan de intermediaire maximumprijs 
zal onvermijdelijk van de markt uitgesloten worden.  

2.3.3 Methodologie voor de derogatie 
FEBEG trekt de nood aan een individuele derogatieaanvraag in twijfel in het geval dat de kalibrering 
van de intermediaire maximumprijs correct is (dit is als hij rekening houdt met een foutenmarge en 
recurrente investeringskosten zoals grote herzieningen op niet-geannualiseerde wijze of tenminste op 
asymmetrische geannualiseerde wijze) en coherent met de driejarige investeringsdrempels.  

Ze is fel gekant tegen de methodologie voor het bekomen van een derogatie aan de intermediaire 
maximumprijs voor zover deze de capaciteitshouder verplicht om de dienst te verlenen zelfs na de 
weigering van de derogatie. Het verkrijgen van de beslissing betreffende de derogatie zou absoluut 
vóór de vervaldatum van het bod en ten laatste op 10 september moeten plaatsvinden. 

De organisatie verwondert zich over het gevolg van een ex-post kennisgeving van de aanvragen voor 
derogatie op de veiling (welk bod zal weerhouden worden tijdens de veiling: de IPC of het niveau van 
de derogatieaanvraag). 

Ze betreurt dat het niet mogelijk is een beroep in te stellen of het contract van een verworpen 
aanvraag te beëindigen. 

FEBEG meent dat het discriminerend is en tegenstrijdig met de industriële gebruiken dat de 
derogatieaanvragers hun inkomsten, hun kosten en hun operationele beperkingen gedetailleerd 
moeten vrijgeven in tegenstelling tot de andere CRM-kandidaten.  

Ze stelt de bekwaamheid van de netbeheerder met betrekking tot de schattingen van de jaarlijkse 
inframarginale rente op de elektriciteitsmarkt in vraag aangezien het de verantwoordelijkheid van elke 
capaciteitshouder is om deze schattingen uit te voeren. 

De organisatie geeft aan dat de evaluatie van de inkomsten van de elektriciteitsmarkt niet enkel op 
basis van de mediaan (P50) kan vastgesteld worden, maar ook andere schattingen zou kunnen 
inhouden, volgens het oordeel van de capaciteitshouder.  

Ze benadrukt het gebrek aan degelijke bestuursmechanismen om de bescherming van zeer 
vertrouwelijke gegevens die aan de netbeheerder worden overgemaakt, te waarborgen. 
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2.3.4 Opmerkingen van de AD Energie van de FOD Economie 
2.3.4.1 De intermediaire maximumprijs 
Deze opmerkingen van FEBEG vallen niet onder het toepassingsgebied van deze openbare 
raadpleging. 

2.3.4.2 De intermediaire maximumprijs en de investeringsdrempels  
Deze opmerkingen van FEBEG vallen niet onder het toepassingsgebied van deze openbare 
raadpleging. De AD Energie van de FOD Economie heeft deze kwestie reeds in het verleden 
verduidelijkt: 

“Het is belangrijk te benadrukken dat dergelijke coherentie wel degelijk van 
toepassing is op vlak van de kosten die in aanmerkingen genomen worden 
voor het bepalen van de intermediaire maximumprijs dan wel voor het 
behalen van de investeringsdrempels. Zo worden kosten die niet in 
aanmerking komen om de investeringsdrempels te behalen wel degelijk 
beschouwd bij de bepaling van de intermediaire maximumprijs, zoals 
bijvoorbeeld de noodzakelijke kosten voor onderhoudswerken die niet 
noodzakelijk jaarlijks plaatsvinden en die niet gerelateerd zijn aan een 
levensduurverlenging of een capaciteitsuitbreiding. Verder is het ook 
belangrijk om te benadrukken dat het voornaamste doel van de 
intermediaire maximumprijs is om te vermijden om onrechtvaardige 
inframarginale inkomsten van de CRM-veiling toe te kennen aan CRM-
deelnemers met weinig tot geen “missing money”. Meer investeringen in 
rekening brengen bij de bepaling van de intermediaire maximumprijs zou dit 
doel teniet doen. ” 

2.3.4.3 Methodologie voor de derogatie 
De AD Energie van de FOD Economie onderstreept dat de mogelijkheid van derogatie van de 
intermediaire maximumprijs werd ingevoerd om de capaciteitshouders met een grotere missing 
money dan de intermediaire maximumprijs niet uit te sluiten van het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme.  

De weerhouden bieding wordt ingeval van weigering van de derogatie verlaagd tot het niveau van de 
intermediaire maximumprijs. 

De DG Energie meent dat het noodzakelijk is dat een analyse gebeurt van de ingediende aanvragen. 
De mogelijkheid om af te wijken van de intermediaire maximumprijs, een essentieel design element 
van het CRM, kan niet afhangen van de loutere beoordeling van de marktpartij zelf.  

Wat betreft de opmerking van Febeg dat marktpartijen hun eigen, verschillende assumpties kunnen 
hebben omtrent CO2 prijzen, gasprijzen etc, merkt de AD Energie van de FOD Economie op dat het 
niet de bedoeling is van deze methodologie om dergelijke assumpties als grondslag voor derogatie 
aan te voeren. Dit wordt uitdrukkelijk gesteld in de methodologie:  

“De componenten aangeleverd door de derogatieaanvrager bedoeld in punt 2° tot 4° ter 
ondersteuning van zijn aanvraag dienen specifiek te zijn aan de betrokken eenheid in de 
capaciteitsmarkt, of eenheden indien het gekoppelde capaciteiten betreft.” 



 

12 
 

Indien het tegenovergestelde zou worden aanvaard, wordt inderdaad het concept van de IPC zelf 
onderuit gehaald.  

De andere opmerkingen werden behandeld in afdeling 3.1.2. 

2.4 Febeliec 
2.4.1 Opmerkingen 
Febeliec begrijpt de achterliggende redenering om een derogatiemogelijkheid te voorzien, maar 
benadrukt dat de derogatieaanvraag de uitzondering moet blijven om de voordelen van de 
intermediaire maximumprijs niet teniet te doen en om niet strijdig te zijn met de wettelijke 
verplichting om de CRM-kosten te beperken.  

Hoewel zij apprecieert dat het de onafhankelijke regulator is die de aanvragen beoordeelt, vraagt ze 
zich af in welke mate  de commissie in staat zal zijn deze evaluatie te doen, met name in het eerder 
beperkte tijdsbestek. 

De organisatie is verbaasd dat het onmogelijk is om een geweigerde aanvraag te betwisten of om het 
contract te ontbinden. Het zou onaanvaardbaar zijn dat de capaciteitshouders verplicht zouden zijn 
om met verlies deel te nemen. Het is dus essentieel dat de derogatiebeslissing vóór de deelname aan 
de veiling genomen wordt. 

Ze apprecieert dat er rekening wordt gehouden met een schatting van de netto-inkomsten van de 
levering van de balanceringsdiensten, maar betreurt dat er geen verduidelijking wordt gegeven over 
de concrete toepassing ervan.  

Febeliec verzet zich fel tegen de inschatting van de inkomsten afkomstig van de elektriciteitsmarkt op 
basis van de mediaan (P50), die zou leiden tot een onderwaardering van de werkelijke inkomsten.   

Wat de beperking van de inkomsten tot de uitoefenprijs betreft, herinnert Febeliec eraan dat de 
technologieën met hogere marginale kosten de mogelijkheid hebben om een marktprijs aan te geven, 
die dan overeenkomt met het referentiepunt voor de terugbetalingsverplichting. 
 
De organisatie stelt de beweegruimte van de commissie met betrekking tot een nauwgezette 
evaluatie van de derogatieaanvragen en de neutraliteit van haar beslissing in vraag.  

Ze staat erop dat alle beslissingen van derogatieaanvragen worden gepubliceerd omwille van 
transparantie. 

2.4.2 Opmerkingen van de AD Energie van de FOD Economie 
Wat de beperking van de inkomsten tot de uitoefenprijs betreft, werd de methodologie aangepast 
door de toevoeging van de volgende sectie  in artikel 20bis, §8, derde lid, 3°, c na: gelimiteerd tot het 
niveau van de uitoefenprijs: 
 

“of eventueel tot de gemotiveerde aangegeven marktprijs voor de eenheid in de 
capaciteitsmarkt zonder een dagelijks programma of eenheden, indien het 
gekoppelde capaciteiten betreft” 

 
De AD Energie is van mening dat de inschatting van de netto inkomsten van de levering van 
balanceringsdiensten reeds voldoende duidelijk is, zie ook sectie 2.6.1   
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De andere opmerkingen werden behandeld in afdeling 3.1.2. 

2.5 Centrica 
2.5.1 Opmerkingen 
Centrica ondersteunt de derogatiemogelijkheid van de intermediaire maximumprijs in het kader van 
het CRM. 

Ze benadrukt dat de tijdslijn van dit proces de derogatieaanvrager moet toelaten om over een 
definitief antwoord op de derogatie te beschikken vóór de afsluiting van de indiening van de biedingen 
voor de veiling.  

Om dit voor elkaar te krijgen, worden er drie sleutelelementen naar voren gebracht: 

i. het volledige proces verkorten om een beslissing vóór de afsluiting van de veiling te bekomen;  
ii. de mogelijkheid bieden om reeds vroeger een derogatie aan te vragen; 

iii. de derogatieaanvrager de mogelijkheid bieden om zijn contract te ontbinden als de derogatie 
wordt verworpen en de eerste offerte die niet weerhouden werd tijdens de veiling te 
weerhouden. 

De onderneming wenst dat het mechanisme voorziet dat de verwachtte vergoeding voor de flexibele 
consumenten die hun capaciteit in vraagbeheer aanbieden expliciet wordt opgenomen in de jaarlijkse 
kosten van de derogatieaanvrager.  

Ze vraagt verduidelijking over de uitvoeringsmodaliteiten van de beschikbaarheidstesten om de 
derogatieaanvragers toe te laten de dekkingskost van een test te voorzien. 

Centrica zou willen dat de netbeheerder het berekeningsmodel van het deel “inkomsten” van de 
formule van de “missing money” beschikbaar stelt zodat de derogatieaanvrager zijn “missing money” 
juister kan inschatten.  

2.5.2 Opmerkingen van de AD Energie van de FOD Economie 
De netbeheerder voorziet de uitvoering van een beschikbaarheidstest over de volledige SLA-duur van 
de capaciteit slechts als laatste redmiddel. De uitvoeringsmodaliteiten van de beschikbaarheidstesten 
(algoritme) zullen door de netbeheerder in het kader van de CRM-Task Force worden meegedeeld.  

Wat betreft de vraag omtrent het ter beschikking stellen van het berekeningsmodel, merkt de AD 
Energie op dat er voor zal gezorgd worden dat er voldoende informatie gedeeld wordt met de markt 
om hun inschatting te kunnen maken. Bovendien wordt dezelfde modellering (en zelfs scenario) 
gebruikt bij de andere aspecten van de kalibratie van de CRM waarbij Elia betrokken is middels een 
modellering van de markt. In die zin is het ‘hergebruik’ van deze modellering en methodes net een 
vorm van transparantie naar de markt. 

Verder zal Elia in het kader van de tabel die het zal publiceren op 15 mei voor elke technologie 
geïnstalleerd in de Belgische regelzone waarvoor een reductiefactor wordt berekend, de hypothesen 
hernemen rond de marginale kosten die in rekening zijn genomen voor de berekening van de 
inframarginale rente op de energiemarkt. Deze technologieën omvatten ook de SLA categorieën, 
waartoe onder meer DSR behoort.  
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De andere opmerkingen werden behandeld in afdeling 3.1.2. 

2.6 Flexcity 
2.6.1 Opmerkingen 
Volgens Flexcity vereist de methodologie die wordt voorgesteld voor een derogatieaanvraag 
bijkomende specificaties voor een eenheid in de capaciteitsmarkt in vraagbeheer (DSM) en zou ze 
moeten rekening houden met de kost van de beschikbaarheidstesten.  

De bijkomende specificaties houden in: 

i. een duidelijkere beschrijving van de kostencomponenten van eenheden in de 
capaciteitsmarkt; 

ii. gezien de vertrouwelijkheid en de administratieve last van een precieze inschatting van de 
inkomsten van eenheden in de capaciteitsmarkt in vraagbeheer, de toekenning aan deze 
eenheden van een vrijstelling van deze vereiste. Daarnaast zijn de huidige netto-inkomsten 
van de levering van balanceringsdiensten mogelijks niet representatief voor de 
leveringsperiode van de capaciteit;  

iii.  een duidelijkere beschrijving van de inschatting van de operationele beperkingen verbonden 
aan het leveren van de dienst van de eenheid in de capaciteitsmarkt;  

iv. De toekenning van een vrijstelling ten aanzien van de gedetailleerde inschatting van de 
“missing money” aan de eenheden in de capaciteitsmarkt in vraagbeheer. 
 

Daarnaast zou volgens Flexcity het meedelen van de beslissing betreffende de derogatie na de veiling 
de mogelijkheid met zich meebrengen om verplichtingen te moeten nakomen die voortvloeien uit een 
selectie op de veiling zonder vergoed te worden aan de aanvankelijk voorziene prijs. Bovendien wordt 
er geen beroep tegen de beslissing van de commissie voorzien. 

Om deze nadelen te voorkomen, zouden twee mogelijkheden kunnen overwogen worden: 

I. de commissie deelt haar derogatiebeslissing vóór de afsluiting van de veiling mee, en 
vermijdt zo alle onzekerheid over de vergoeding van de geselecteerde capaciteit; 

II. de verwerping van een derogatieaanvraag gaat gepaard met een vrijstelling van de 
beschikbaarheids- en terugbetalingsverplichting.  

2.6.2 Opmerkingen van de AD Energie van de FOD Economie 
De AD Energie herinnert eraan dat er al rekening wordt gehouden met de kosten van de 
beschikbaarheidstesten in de methodologie. Wat betreft de andere inkomsten: het klopt inderdaad 
dat hiermee niet de inkomsten bedoeld worden van de industriële installatie zelf. In het algemeen 
worden richting de IPC derogatie enkel die inkomsten beschouwd die relevant zijn om kosten te 
dekken voor het aanbieden van capaciteit in het CRM. Het voorbeeld dat wordt gegeven in de 
methodologie zijn stoom en/of warmte-gerelateerde inkomsten. 

De AD Energie is van mening dat de inschatting van de netto inkomsten van de levering van 
balanceringsdiensten in artikel 20bis §8 4° voldoende duidelijk is: 
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a) geëvalueerd op basis van de technologie waartoe de eenheid in de capaciteitsmarkt, of 
eenheden indien het gekoppelde capaciteiten, waarop de aanvraag van toepassing is, 
behoort; 

b) overeenkomend met de gemiddelde historische kosten van de reserveringen door de 
netbeheerder van de balanceringsdiensten, op basis van de afgelopen zesendertig maanden; 

c) rekening houdend met de kosten, inclusief de opportuniteitskosten, die verband houden met 
de levering van deze balanceringsdiensten, teneinde dubbeltellingen tussen inframarginale 
inkomsten op de energiemarkt en opbrengsten van de levering van balanceringsdiensten te 
vermijden. 

Wat betreft de opmerking van Flexcity dat de huidige inkomsten van de balanceringsdiensten 
mogelijks niet representatief zijn voor de CRM leveringsperiode, kan worden opgemerkt dat de 
inschatting op basis van historische cijfers de best beschikbare inschatting is die momenteel objectief 
kan worden gemaakt. Dit neemt niet weg dat de aanvrager kan argumenteren in zijn aanvraag dat 
deze inschattingen optimistisch/pessimistisch zijn en het finaal de CREG toekomt te oordelen over de 
aanvaardbaarheid van zo’n argumentatie.  

Wat betreft de operationele beperkingen werden reeds voorbeelden opgenomen in de methodologie 
(energiebeperkingen, activatiebeperkingen, geplande onderhoudsmomenten, must run 
beperkingen).  

De andere opmerkingen werden behandeld in afdeling 3.1.2. 

 

2.7 Rent-A-Port Green Energy en SRIW-Environnement 
2.7.1 Opmerkingen  
RAP-Green en SRIW ondersteunen de derogatiemogelijkheid van de intermediaire maximumprijs in 
het kader van het CRM. Nochtans beperkt de voorgestelde methodologie volgens hen de voordelen 
en de reikwijdte van deze derogatie. Drie belangrijke verbeteringen worden naar voren gebracht: 

i. de aanvaarding of de weigering van de derogatieaanvraag zou zich vóór de veilingmoeten 
voordoen of, als de beslissing na de veilinggenomen wordt, zou in het geval van verwerping 
de derogatieaanvrager ofwel de intermediaire maximumprijs moeten kunnen aanvaarden 
ofwel zich uit de veiling moeten kunnen terugtrekken.  Het zou absoluut onaanvaardbaar zijn 
dat een capaciteitsleverancier verplicht zou zijn om capaciteit te leveren tegen een lagere 
vergoeding dan zijn “missing money” omdat zijn derogatieaanvraag werd verworpen; 

ii. het zou onaanvaardbaar zijn om een derogatieaanvrager een beroep tegen de beslissing van 
de commissie te ontzeggen; 

iii. de commissie zou de analyse en  beslissing over de derogatieaanvragen alleen moeten 
uitvoeren, resp. nemen, zonder tussenkomst van de netbeheerder (de commissie zou evenwel 
de mogelijkheid kunnen hebben om deze interventie aan te vragen). De commissie als enige 
gesprekspartner hebben zou de evaluatie moeten versnellen en zou het nemen van een 
beslissing vóór de afsluiting van de veiling mogelijk moeten maken.  
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2.7.2 Opmerkingen van de AD Energie van de FOD Economie 
De thema’s van punten i en ii werden al behandeld in de afdeling 2.1.2.3 en 3.1.2.3. De samenwerking 
die ter sprake gebracht wordt in punt iii werd afgesproken met de commissie en de netbeheerder, 
omdat de commissie niet beschikt over alle vereiste middelen om een inschatting van het “missing 
money” te maken. Het nazicht door Elia voorafgaand aan de veiling betreft enkel een 
ontvankelijkheidscontrole. Nadien levert Elia een berekening aan van het “missing money”, rekening 
houdend met de analyse van de CREG. De inhoudelijke beoordeling gebeurt enkel door de CREG.  

3 Aanpassing van de methodologie 
3.1 Jaar 2021 
De belangrijkste wijzigingen die werden gedaan betreffen:  

Toevoeging van de volgende sectie aan het eind van de tweede alinea van de tweede paragraaf van 
artikel 20bis: 

“De in aanmerking komende niet-recurrente investeringskosten voor het 
berekenen van de ‘missing-money’ van de eenheid in de capaciteitsmarkt, of 
eenheden indien het gekoppelde capaciteiten betreft, zijn de initiële en niet 
terugkerende investeringsuitgaven die worden besteld vanaf de eerste beslissing 
in toepassing van artikel 7undecies, §6 van de Elektriciteitswet en die ten laatste 
de dag voorafgaand aan de eerste dag van de periode van capaciteitslevering 
worden uitgevoerd.”  

Toevoeging van de volgende sectie aan punt c van §8, derde lid, 3° na: gelimiteerd tot het 
niveau van de uitoefenprijs:  

“of eventueel tot de gemotiveerde aangegeven marktprijs voor de eenheid in de 
capaciteitsmarkt zonder een dagelijks programma of eenheden, indien het 
gekoppelde capaciteiten betreft”. 

3.2 Volgende jaren 
Om tegemoet te komen aan de opmerkingen van verschillende marktpartijen wordt een aanpassing 
van de procedure voorzien na de eerste veiling in 2021. In die zin werd een nieuw artikel 20ter 
toegevoegd.  

De beslissing van de commissie over de derogatie-aanvraag zal vanaf dan voorafgaand aan de veiling 
worden bekend gemaakt. Bijgevolg zijn de termijnen en procedurele stappen in artikel 20ter anders 
dan degene die voorzien zijn voor het eerste jaar in artikel 20bis, met name:  

- De aanvraag dient te worden ingediend uiterlijk 20 werkdagen voor de uiterste 
indieningsdatum van het prekwalificatiedossier (artikel 20ter, §2); 

- De netbeheerder maakt de als ontvankelijk beschouwde aanvragen over uiterlijk twee 
werkdagen na de uiterste indieningsdatum van het prekwalificatiedossier (artikel 20ter, §4);  
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- Indien de commissie van oordeel is dat bijkomende informatie wenselijk is, kan zij de 
derogatieaanvrager uitnodigen om zijn opmerkingen te laten gelden binnen een termijn van 
10 werkdagen. Binnen eenzelfde termijn kan de derogatieaanvrager worden uitgenodigd op 
een hoorzitting om zijn aanvraag toe te lichten (artikel 20ter, §5);  

- De commissie maakt het resultaat van haar beoordeling over aan de netbeheerder binnen 35 
werkdagen na de ontvangst van het dossier (artikel 20ter, §6);  

- De netbeheerder bezorgt de commissie de berekening van het missing-money ten laatste 25 
werkdagen na ontvangst van het dossier van de commissie (artikel 20ter, §7);  

- Indien de aanvraag wordt aanvaard door de commissie, heeft de aanvrager het recht om voor 
de eenheid biedingen in te dienen die gelimiteerd zijn tot de aangegeven missing money 
(artikel 20ter, 14);  

- Indien de aanvraag wordt verworpen door de commissie (om een andere reden dan het 
gegeven dat de capaciteit geklasseerd is door de commissie in een capaciteitscategorie voor 
meer dan één enkele periode), kan de aanvrager (i) inbieden aan de intermediaire 
maximumprijs of (ii) beroep instellen overeenkomstig de artikelen 29bis en 29quater van de 
Elektriciteitswet. De nadere modaliteiten en gevolgen worden omschreven in §15 en 16.  
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