
1 
 

Bijlage 1: CONSULTATIEVERSLAG met betrekking tot het 

voorontwerp van Koninklijk besluit tot vaststelling van de 
berekeningsmethode van het noodzakelijke capaciteitsvolume en de 
parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen in het 
kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme  

 

De AD Energie heeft van 23 tot en met 27 maart 2020 een publieke consultatie uitgevoerd over het 

voorontwerp van Koninklijk besluit tot vaststelling van de berekeningsmethode van het noodzakelijke 

capaciteitsvolume en de parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen in het kader van 

het capaciteitsvergoedingsmechanisme. Deze omvat een aangepaste methode ten opzichte van het 

voorstel van de regulator.  

Acht partijen hebben gereageerd tijdens de consultatie (in alfabetische volgorde): 

1. Centrica Business Solutions 

2. CREG 

3. Elia 

4. Febeg  

5. Febeliec 

6. ODE 

7. Rent-A-Port Green Energy NV en SRIW-Environnement SA 

8. D. Woitrin 

 

Hun integrale reacties zijn terug te vinden in bijlage 2 (uitgezonderd een als vertrouwelijk aangemerkt 

onderdeel van één van de ontvangen reacties). 

Hierna volgt een overzicht per reactie, inclusief het antwoord dat de AD Energie biedt aan de 
opmerkingen. Deze kunnen gaan van een uiteenzetting waarom de opmerking niet weerhouden kan 
worden, het verstrekken van een verduidelijking tot een aanpassing van het voorontwerp van Koninklijk 
besluit.   
 
 

1.1. Centrica Business Solutions 

CBS brengt als sleutelpunten naar voor : 
 

1. « CBS soutient globalement la méthodologie proposée dans l’avant-projet d’arrêté royal et soumise à 
consultation » 

 
2. « CBS note positivement la possibilité de voir inclus dans la méthodologie des sensibilités de type HiLo 

impactant les capacités en dehors de la Belgique »  
 

3. « CBS soutient la prise en compte des volumes upward balancing dans le CRM »  
 

4. « CBS conteste en revanche le fait que la proposition émise par la CREG de pouvoir limiter la 
rémunération de la capacité dans le cadre des contrats pluriannuels n’ait pas été reprise dans l’avant-
projet, et considère que cela doit être le cas pour garantir la mise en oeuvre d’un CRM efficace » 
 

De AD Energie stelt vast dat CBS globaal genomen de alternatieve methode zoals voorgesteld door de 
AD Energie ondersteunt. In het bijzonder wordt door CBS ook geapprecieerd dat de mogelijkheid 
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voorzien wordt om HiLo sensitiviteiten in rekening te kunnen brengen en dat balancing volumes 
meegenomen worden. 
 
De AD Energie stelt daarenboven vast dat CBS in de methodologie zoals voorgesteld door de CREG een 
gevaar ziet voor het behalen van de doelstellingen van het CRM : 
  

« Ainsi que présenté dans sa réponse à la consultation menée par la CREG fin 2019, CBS considère 
que la proposition de la CREG de courbe de demande sous forme de « budget » présentait de forts 
risques d’incompatibilité avec les éléments de design même du CRM tel que prévu en Belgique, 
compromettant les chances de mise en place d’un dispositif à même de répondre au besoin. » 
 
« CBS considérait que cette approche budget aurait conduit à drainer une grande partie du 

financement vers des capacités avec peu ou pas de missing money, ne laissant plus suffisamment de 

financement disponible pour les capacités réellement requises pour résoudre le problème d’adequacy » 

CBS ondersteunt de methodologie van de CREG aldus globaal genomen niet, op één punt na: het 

voorstel van de CREG om een prijslimiet op te leggen aan meerjarige contracten. De AD Energie kan 

deze beperking echter niet weerhouden. Meerjarige contracten worden toegestaan voor capaciteiten 

waarvoor investeringen gemaakt zullen worden. Dit moet hen toelaten om op gelijke voet te kunnen 

deelnemen aan de veilingen en moet de concurrentie in deze veilingen bevorderen. Dit is trouwens ook 

voorzien in andere Europese CRM’s en steeds erkend en goedgekeurd door de Europese Commissie in 

haar beslissingen omtrent deze CRM’s. Een prijslimiet voor meerjarige contracten zou dan ook een 

aantasting betekenen van de gelijke behandeling van de capaciteiten die al dan niet investeringen nodig 

hebben en de concurrentie in de veilingen beperken. Daarenboven geldt wel degelijk een globale 

maximumprijs, en is het niet duidelijk hoe een objectieve link gelegd zou kunnen worden tussen enerzijds 

het recht op meerjarige contracten – dat enkel afhangt van de gemaakt investeringen (kosten) – en 

anderzijds de biedingen – die de missing money zouden moeten weerspiegelen en dus ook afhangen van 

de opbrengsten. 

 

1.2. CREG 

CREG stelt vast dat de methode zoals geconsulteerd door de AD Energie fundamenteel verschilt van de 

door haar voorgestelde methode. De AD Energie verwijst naar haar finale advies aan de Minister, dat de 

bezwaren tegen de door CREG voorgestelde methode uiteen zet, alsook naar de reacties van de 

stakeholders zoals opgenomen in voorliggend consultatieverslag (en bij uitbreiding ook naar de reacties 

op de consultaties zoals door CREG georganiseerd). In tegenstelling tot wat CREG beweert, leest de AD 

Energie hierin geen overgrote steun voor de methode van CREG, wel integendeel. 

Wat betreft de timing van de openbare raadpleging georganiseerd door de AD Energie, stelt de CREG 

zich de vraag waarom niet gewacht is op het finale voorstel van CREG. De consultatie van de AD Energie 

heeft plaatsgevonden van 23 tot en met 27 maart 2020. Dit is een week na ontvangst van het ontwerp 

van voorstel van de CREG, waarvan trouwens enkel de hoofdstukken 4 en 5 nog ter publieke consultatie 

voorlagen, en drie maanden na ontvangst van de nota Z(2024) van CREG die de basis vormt van het 

voorstel en reeds eerder door CREG geconsulteerd was.  

Gezien de hoogdringendheid van de vervollediging van het aanmeldingsdossier voor staatssteun en 

aangezien het voorstel vanwege CREG reeds vroeger door de CREG beloofd was (zie onder meer 

tussenkomsten in verscheidene parlementaire commissies) en door de Minister gevraagd was, heeft de 

AD Energie de openbare raadpleging op haar alternatieve methode inderdaad laten starten terwijl het 

finale voorstel van CREG nog niet was ontvangen. Te noteren valt echter dat dit finale advies van de AD 

Energie opgemaakt is na ontvangst van het voorstel (E)2064 van CREG op 24 maart 2020. Te noteren 

valt vooral ook dat niet verwacht kon worden dat dit finale voorstel van CREG fundamenteel zou 

verschillen van haar eerdere nota en ontwerp van voorstel, terwijl naar het oordeel van de AD Energie 

en verscheidene marktspelers juist een fundamenteel andere methode nodig is voor het verzekeren van 
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de bevoorradingszekerheid. In tegenstelling tot de bewering van CREG is dit ook meermaals aangegeven 

in het opvolgingscomité CRM door zowel de AD Energie als Elia.  

Het gevolgde proces doet geen afbreuk aan het respect van de voorstelbevoegdheid van CREG zoals 

haar toegekend door artikel 25.4 van Verordening 2019/943. Inderdaad, wat betreft de methode ter 

bepaling van de parameters waarmee de hoeveelheid in het kader van het capaciteitsmechanisme 

aangekochte capaciteit wordt bepaald, is de regulator gevraagd een voorstel op te maken van 

methodologie en CREG heeft dit op 24 maart 2020 ook ingediend. Voorliggend advies van de AD 

Energie argumenteert waarom dit voorstel niet weerhouden kan worden en, gezien de 

hoogdringendheid en de laattijdige afronding door de regulator van dit voorstel, verschaft het de 

Minister reeds een alternatief. De AD Energie kan niet verweten worden de nodige voorbereidingen 

genomen te hebben om deze alternatieve methode, inclusief publieke consultatie, voor te bereiden. 

Naast de methode ter bepaling van de parameters waarmee de hoeveelheid in het kader van het 

capaciteitsmechanisme aangekochte capaciteit wordt bepaald, zijn er de jaarlijkse waarden van deze 

parameters. De AD Energie acht dat door te voorzien dat de regulator zowel het referentiescenario en 

de twee intermediaire waarden voorstelt, alsook de vraagcurve, een antwoord geboden wordt op de 

vereiste uit artikel 25.4 van de Elektriciteitsverordening dat de lidstaat de parameters waarmee de 

hoeveelheid in het kader van het capaciteitsmechanisme aangekochte capaciteit wordt bepaald, 

goedkeurt op basis van een voorstel van de regulator. Het referentiescenario en de twee intermediaire 

waarden zijn immers bepalend voor de rest van het proces en de uiteindelijke parameters. 

 

1.3. Elia 

Elia ondersteunt globaal genomen de alternatieve methode zoals voorgesteld door de AD Energie, en 

vreest dat de methode zoals voorgesteld door de CREG de bevoorradingszekerheid niet zal waarborgen: 

 

“Elia has at multiple occasions expressed its concerns with the notes and proposals of methodology 

from the CREG. Among others, we questioned if the proposed methodology would adequately 

ensure the security of supply of the country. During the two organized public consultations of the 

CREG, Elia extensively elaborated its remarks and provided concrete, alternative suggestions.” 

Daarnaast wijst Elia op de strikte kalender om de eerste veiling voor te bereiden, en pleit ervoor om 

in goede samenwerking binnen het opvolgingscomité CRM (kabinet, AD Energie, CREG & Elia) zoveel 

als mogelijk het proces zoals beschreven in het voorontwerp te volgen. Niettemin wordt ook 

verwelkomd dat een overgangsbepaling is voorzien (art. 26), voor het geval het nodig mocht blijken 

af te wijken van de standaardprocedure. 

Wat betreft de inhoudelijke feedback: 

Hoofdstuk 1 

Elia kan zich vinden in de definities die toegevoegd werden in hoofdstuk 1 van het KB en onderstreept 

de samenhang van deze definities met de andere KB’s. 

Hoofdstuk 2 

Elia ondersteunt hoofdstuk 2, dat handelt over het referentiescenario en de intermediaire waarden, en 

dan met name: 

 artikel 3:  

- een berekening van het volume op basis van één referentiescenario ;  

 artikel 4:  

- de verdeling van de rollen en verantwoordelijkheden – inclusief de samenwerking 

vanaf de start tussen Elia, AD Energie en CREG ; 
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- de toevoeging dat scenario’s en sensitiviteiten geselecteerd kunnen worden op 

basis van niet enkel het ERAA, maar ook het NRAA ; 

- paragraaf 4 van artikel 4 wijkt af van de eerdere voorstellen van Elia, in dat de 

mogelijkheid behouden blijft om rekening te houden met HiLo-events, maar dat dit 

nu een mogelijkheid is tussen andere. Elia kan zich vinden in deze meer open 

aanpak; 

- wat betreft het voorstel van referentiescenario aan de Minister, een 

verantwoordelijkheid die toebedeeld wordt aan de CREG: Elia kan zich hierin 

vinden, gezien de samenhang met de Elektriciteitsverordening (art. 25.4), maar 

suggereert om de mogelijkheid te voorzien voor de Minister om een bijkomend 

advies aan Elia te vragen. Hierop wordt niet ingegaan, aangezien de AD Energie van 

oordeel is dat Elia via de aanbevelingen in het consultatierapport (art. 6, §3 van het 

ontwerp KB) reeds voldoende input kan verschaffen;  

- Elia ondersteunt verder de deadline van 30 juni in het jaar voorafgaand aan de 

veiling voor een beslissing van de Minister omtrent het te weerhouden 

referentiescenario en de flexibiliteit die geboden wordt door geen tussenliggende 

deadlines te formuleren (buiten de minimumduur van de publieke consultatie); 

 Artikel 6: 

- De door Elia gevraagde verduidelijking omtrent de bronnen van de invoergegevens 

die gebruikt worden voor de berekening van de inframarginale inkomsten is 

aangebracht in het KB; 

Hoofdstuk 3 

Wat betreft dit hoofdstuk, dat het verslag van de netbeheerder omhelst, ondersteunt Elia expliciet dat 

het referentiescenario adequaat moet zijn.  

Er wordt een verduidelijking gevraagd voor wat betreft artikel 7, §1, 1° en artikel 10, §6 (explicitering 

van rol van Elia), dewelke is toegevoegd in het finale voorstel van KB. Ook de gevraagde wijziging met 

betrekking tot artikel 7, §1, 2° (incrementele stap) is doorgevoerd, gezien het belang van de coherentie 

met de Europese praktijken. 

Hoofdstuk 4  

Elia steunt globaal genomen dit hoofdstuk, dat de methodologie om het aan te kopen volume te bepalen 

betreft, en maakt volgende specifieke opmerkingen: 

 Artikel 8:  

- Elia ondersteunt de globale aanpak in het artikel, maar stelt voor om de AD Energie 

en Elia een advies te laten geven op het voorstel van de regulator aan de Minister 

voor de parameters waarmee de aan te kopen hoeveelheid capaciteit wordt 

bepaald. Volgens de AD Energie voorziet het proces voorafgaand aan dit voorstel 

van de regulator, alsook de gedetailleerde beschrijving van de methodologie in 

het KB voldoende garanties dat dit voorstel evenwichtig zal zijn en afdoende 

rekening zal houden met ieders oogpunt. Daarenboven voegt dit een bijkomende 

stap, en dus bijkomende tijd, toe aan het hele proces. Niettemin is in het finale 

ontwerp toegevoegd dat de Minister desgevallend een advies aan de 

netbeheerder en de AD Energie kan vragen. 

 Artikel 9: 

- Elia ondersteunt de opmaak en de vorm van de vraagcurve voor zowel T-4 als T-1 

en wordt onderstreept dat deze opmaak veel meer in de lijn ligt van de andere 

CRM’s die in Europa reeds goedgekeurd en in de praktijk gebracht zijn. 
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 Artikel 10: 

- Ook wat betreft de prijsparameters ondersteunt Elia de voorgestelde methodologie. 

Wel wordt aangehaald dat een bovengrens voor de marktinkomsten gedefinieerd 

zou moeten worden die gelijk is aan de strike price. De AD Energie kan hier niet 

mee akkoord gaan, aangezien er een stop loss limit gedefinieerd is waarboven nog 

steeds inkomsten verdiend kunnen worden en het haar eveneens lijkt dat hiervan 

alleen weinig realistische inschattingen gemaakt kunnen worden over de gehele 

levensduur van een technologie. 

 Artikel 11: 

- Elia ondersteunt de voorgestelde methodologie voor de bepaling van de 

volumeparameters, alsook de opname van de vereiste reserves voor het bewaren 

van het evenwicht en de methode ter bepaling van het volume dat overeen komt 

met de “200 uur”-reservatie. 

De volgende hoofdstukken zijn overgenomen van het voorontwerp van KB zoals voorgesteld door Elia 

zelf, waaraan enkele wijzigingen zijn aangebracht door de AD Energie in samenhang met de nieuwe 

hoofdstukken. Elia is akkoord met deze hoofdstukken, inclusief de aangebrachte wijzigingen, en heeft 

enkel volgende opmerking op de aangebrachte wijzigingen: 

 Er wordt voorgesteld om “of redelijkerwijs te verwachten technologieën” te vervangen 

door “bestaande technologieën die redelijkerwijs beschikbaar zullen zijn”. De AD Energie 

is akkoord om deze verduidelijking aan te brengen. 

  

1.4. FEBEG 

Febeg ondersteunt globaal genomen de alternatieve methode zoals voorgesteld door de AD Energie, en 

vreest dat de methode zoals voorgesteld door de CREG de bevoorradingszekerheid niet zal waarborgen. 

In het bijzonder wordt appreciatie uitgedrukt voor de mogelijkheid om buitenlandse evenementen op te 

nemen in de sensitiviteiten, voor het ramen van inkomsten op basis van mediaanwaarden, voor het 

meenemen van balancing volumes alsook voor de methode voor capaciteitsreservatie voor T-1 (200u-

regel): 

« FEBEG is very concerned that the CREG proposals are too theoretical and not sufficiently tested with and 
justified to the stakeholders and will not guarantee the Security of Supply » 
 
“FEBEG therefore fully supports the general approach of the new proposal. 

Some positive elements are: 

- Art.4 §4: events outside of BE can be included in the sensitivities added to the reference scenario, this is 

essential to ensure that sufficient capacity will be available in the country 

- Art.10 §6: revenue estimates are based on the median revenues, which corresponds to the reality of a market 

operator (we also refer to the FEBEG presentation in annex 2) 

- Art.11 §2, second step: addition of required balancing capacity to the demand curve, in order to ensure 

stability of the grid at peak demand. 

- Art.11 §5: capacity reserved for T-1 is based on the 200hours required to cover the peak of the load duration 

curve, which is in line with the objective of the CRM law.” 

Echter vraagt Febeg verdere verduidelijkingen of verbeteringen voor bepaalde aspecten, die hieronder 

behandeld worden. 
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1.4.1. De opmerkingen die hebben geleid tot een aanpassing van het KB: 

Art. 5, §1 : WACC toe te voegen in het proces om de brutokost van een nieuwkomer te bepalen 

Aanpassing in art.5 §2 doorgevoerd ter opname van de WACC in de consultatie door CREG 

Art. 5, §1 : Verduidelijking rol van de CREG 

Zoals bepaald in het KB en gevolg gevend aan artikel 25.4 van Verordening 2019/943, zal CREG een 

initieel voorstel opmaken (in samenwerking met Elia), dit aan een consultatie onderwerpen en een finaal 

voorstel aan de Minister overmaken. De Minister legt deze waarden vervolgens vast op basis van dit 

voorstel en het consultatieverslag en kan ervan afwijken mits passende motivatie. 

Art. 5, §2 : Duur van de consultatieperiode 

Aanpassing in art.5§2 doorgevoerd om te verduidelijken dat de consultatie minstens een maand zal 

duren. 

Art. 10, §3 & §7: Een aparte berekening van de netto inkomsten uit balanceringsdiensten per technologie 

Aanpassing in art.10 §7 doorgevoerd ter verduidelijking en bevestiging, aangezien het inderdaad de 

bedoeling is om onderscheid te maken tussen de verschillende technologieën bij de bepaling van de 

netto inkomsten uit balanceringsdiensten. 

Art. 10, §6 & Art. 19, §2, 3°: Op beide plaatsen de beschrijving “Mediaan (P50)” te gebruiken, om consistentie 

te garanderen  

Aanpassing in art.10, §6 & art.19 §2, 3° doorgevoerd.  

Art. 10, §6 : Foute verwijzing  

Verbetering aangebracht. 

Art. 10, §7, 2°: Verduidelijking aan te brengen van hoe de “must run” kosten bepaald zullen worden 

De expliciete referentie naar “must run” kosten wordt geschrapt en vervangen door een algemene 

verwijzing naar “kosten, inclusief de opportuniteitskosten”. Bij de bepaling van de netto inkomsten uit 

balanceringsdiensten zal in detail per technologie geanalyseerd worden welke kosten relevant zijn, 

waaronder ook eventueel de must run kosten.  

Art. 10, §7, 3°: Verduidelijking of en hoe opportuniteitskosten afgetrokken worden van de inkomsten  

Een aanpassing is doorgevoerd in art.10, §7, 3° om dit te verduidelijken. Opportuniteitskosten worden 

in geen geval afgetrokken van de inframarginale inkomsten uit de energiemarkt. Er zal wel rekening 

gehouden worden met opportuniteitskosten verbonden aan de levering van balanceringsdiensten en 

enkel netto inkomsten uit de levering van balanceringsdiensten zullen toegevoegd worden aan de 

inframarginale inkomsten uit de energiemarkt. Bijvoorbeeld, wanneer omwille van de levering van 

balanceringsdiensten een deel van de capaciteit van een installatie gereserveerd is, kan de installatie met 

deze capaciteit tijdens de gereserveerde periode geen inkomsten generen op de energiemarkt. Met 

dergelijke opportuniteitskost zal bijvoorbeeld rekening moeten gehouden worden wanneer inkomsten 

uit de levering van balanceringsdiensten toegevoegd worden aan de inframarginale inkomsten uit de 

energiemarkt.  

Art. 11, §2, 1° : Verduidelijking van de toepassing van de correctiefactor X 

Een aanpassing is aangebracht in art.5, §1, 2° om te verduidelijken dat dezelfde factor X zowel in artikel 

10 als in artikel 11 gebruikt wordt. 
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Art. 11, §2, 5° : Verduidelijking van het volume buitenlandse capaciteiten dat kan deelnemen 

De tekst is aangepast ter verduidelijking dat het inderdaad het tweede begrip van Febeg is dat bedoeld 

wordt, namelijk dat een gelijke behandeling tussen binnenlandse en buitenlandse capaciteiten verzekerd 

wordt bij de reservatie volgens de « 200u »-regel. Inderdaad, indien bepaald wordt dat op 10 GW te 

contracteren volume, 2 GW gereserveerd dient te worden voor de T-1 veiling volgens deze regel, zal 

verhoudingsgewijs ook slechts 80% van de maximale toegangscapaciteit per grens in T-4 geveild worden 

en 20% gereserveerd voor de T-1 veiling. 

Art. 17, §2, 3°: Verduidelijking of personeelskosten meegeteld worden in de variabele kosten 

Strikt genomen valt deze opmerking buiten de scope van de publieke consultatie. Echter kan wel een 

verduidelijking aangebracht worden.  

Personeelskosten worden niet meegeteld in de variabele kosten, maar zijn inbegrepen in de jaarlijkse 

vaste operationele- & onderhoudskosten. Ter verduidelijking wordt dit geschrapt in art.17, §2, 3°. 

1.4.2. De opmerkingen die niet uitmonden in een aanpassing van het KB: 

Art. 4, §6 + Art. 5 & 6 : Intermediaire planning in KB vast te leggen  

Art. 4, §7 en art. 5 §3 bepalen dat de Minister ten laatste op 30 juni het referentiescenario en de te 

hanteren intermediaire waarden bepaalt. Daarenboven  wordt een minimumduur van één maand 

voorzien voor de publieke consultaties.  Dit laat volgens de AD Energie een noodzakelijke flexibiliteit 

toe om het voorafgaande (nieuwe) proces op de meest praktische manier te organiseren, zonder afbreuk 

te doen aan de mogelijkheid van de marktpartijen om grondig te reageren op de consultatie.   

Art 7, §2, 4° : Berekening van de inframarginale rente voor “best performer” en “worst performer” 

In het kader van de berekening van de net-CONE bedoeld in dit artikel, wordt enkel rekening gehouden 

met de inkomsten van de nieuwe toetreders. Dit strookt met artikel 10, §4 betreffende de gross-CONE. 

Art. 9 : Tussen punt B en C een schuine lijn gebruiken in plaats van een verticale rechte lijn 

Het CRM heeft tot doel het strikt noodzakelijke volume te contracteren dat nodig is om het 

bevoorradingszekerheidscriterium te garanderen. Het argument [1] van Febeg « lower costs justify 

procurement of more capacity, with a higher reliability as a result » strookt dus niet met het doel van het 

CRM. 

  

Het punt gebaseerd op het voorbeeld van het VK werkt eveneens voor het voorgestelde design, want 

dit verwijst meer naar het gedeelte van de curve tussen punt A en B, waardoor immers vermeden wordt 

capaciteit te contracteren tegen om het even welke prijs. Het argument [2] van Febeg wordt dus 

gedeeltelijk gegarandeerd door de schuine lijn tussen A en B. 

 

Het tweede punt gebaseerd op het Italiaanse voorbeeld is correct maar betekent dat het mogelijk is 

tijdens de T-4 veiling meer te contracteren dan nodig is, hetgeen de facto het volume vermindert dat in 

T-1 kan gecontracteerd worden en het lijkt noodzakelijk om voldoende volume te behouden om tijdens 

de T-1 veiling te contracteren. 

 

Het argument [3] betreffende de elasticiteit tenslotte is correct maar hierbij moet vermeld worden dat 

elke situatie die zich kan voordoen bij gebruik van de figuur (1) zich ook kan voordoen met de figuur (2). 

Het verschil tussen beide is dat figuur (2) het mogelijk maakt tijdens een veiling meer te contracteren 

dan nodig is. 

 

Tenslotte blijkt een helling bij de T-1 veiling niet nodig te zijn want er zal minder onzekerheid zijn wegens 

de kortere termijn tussen de T-1 veiling en het leveringsjaar, waardoor het niveau van 

bevoorradingszekerheid gegarandeerd kan worden. 
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Artikel 10, §2: overeenkomst met de Elektriciteitsverordening en de voorgestelde methodologie door ENTSO-

E.  

De methodologie van ENTSO-E biedt de mogelijkheid een unieke waarde van de gross-CONE te bepalen 

om de betrouwbaarheidsnorm vast te stellen. Het doel van artikel 10 bestaat erin de beste net-CONE 

en niet gross-CONE te bereiken. Derhalve moeten de gross-CONE en de marktinkomsten berekend 

worden voor de volledige beperkte lijst van technologieën. Om de verschillende gross-CONE te bepalen 

moet dezelfde methodologie worden gebruikt als die welke door ENTSO-E wordt gebruikt om de unieke 

gross-CONE te bekomen. De technologie met de laagste net-CONE zou kunnen verschillen van de 

technologie met de laagste gross-CONE, in functie van de inkomsten die met deze technologieën 

worden gerealiseerd op de elektriciteitsmarkt. 

Artikel 11, §2, 1 : Factor X 

De X-factor wordt gebruikt om punt A zowel op de abscis als de ordinaat te kalibreren. De toepassing is 

echter onrechtstreeks voor het volume. 

 

Het volume van punt B wordt bepaald op basis van de wettelijke betrouwbaarheidsnorm, die 

overeenkomt met een bepaalde LOLE-waarde (LOLEB). Het scenario wordt gekalibreerd om dit criterium 

te waarborgen volgens de in artikel 7 beschreven methode. Zodra het scenario is gekalibreerd, wordt 

een marktsimulatie uitgevoerd zoals gedefinieerd in artikel 12. De gesimuleerde schaarste-uren worden 

bepaald op basis van de output van de simulatie. Het volume wordt dan berekend als de som van de 

gemiddelde lading tijdens gesimuleerde schaarste-uren en de balanceringsbehoefte waarvan de 

gemiddelde EENS tijdens gesimuleerde schaarste-uren wordt afgetrokken. 

 

Het volume van punt A wordt met dezelfde methodologie bepaald. Het enige verschil is dat het scenario 

wordt gekalibreerd om een ander LOLE-criterium te garanderen, gedefinieerd als de LOLE vanaf punt B 

vermenigvuldigd met de X-factor (LOLEA = LOLEB.(1+X)). LOLEA is dus hoger dan LOLEB. Het volume 

van punt A zal dus lager zijn dan het volume van punt B omdat: 

 

o Een hoger LOLE-criterium impliceert meer gesimuleerde schaarste-uren. Schaarste kan dus ook 

optreden als de lading lager is. 

 De gemiddelde lading tijdens gesimuleerde schaarste-uren zal lager zijn 

o Een hoger LOLE-criterium impliceert meer EENS 

 Gemiddelde EENS tijdens gesimuleerde schaarste-uren zal hoger zijn 

 

Figuur 1 van Febeg illustreert de principes op een juiste manier. 

 

Het doel van de toepassing van dezelfde X-factor op het volume en de prijs is gekoppeld aan het doel 

om de evenredigheid en het formule van economisch optimum te garanderen: LOLE x VOLL = CONE. 

De optimale LOLE komt overeen met het punt B. Als we ervan uitgaan dat de VOLL constant blijft, maar 

dat er onzekerheden zijn over de CONE, betekent dit dat de LOLE-criteria zouden kunnen verschillen. 

 

{
𝐿𝑂𝐿𝐸𝐵 = 𝑉𝑂𝐿𝐿. 𝐶𝑂𝑁𝐸𝐵                                                                                   

𝐿𝑂𝐿𝐸𝐴 = 𝑉𝑂𝐿𝐿. 𝐶𝑂𝑁𝐸𝐴 = 𝑉𝑂𝐿𝐿. 𝐶𝑂𝑁𝐸𝐵 . (1 + 𝑋) = 𝐿𝑂𝐿𝐸𝐵(1 + 𝑋)
 

 

We zijn het er echter over eens dat deze formule van toepassing is op de CONE en niet 

noodzakelijkerwijs de net-CONE zoals gebruikt in het model, maar het verklaart de logica achter deze 

keuze. 

 

Noot: Als we ervan uitgaan dat de opbrengsten verbonden aan het gekalibreerde scenario in punt A en 

B dezelfde zijn, dan is de formule ook juist voor de net-CONE.  

 

Naar onze mening is deze benadering meer logisch dan de (arbitraire?) benaderingen waarnaar er in 

andere landen wordt verwezen (IT: arbitrair op LOLE=6h, UK +/- 2 CCGT's,...). 
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Art. 10, §3 & §7: Redelijkheid om bij de bepaling van netCONE rekening te houden met inkomsten uit de 

levering van balanceringsdiensten.  

Rekening houden met dergelijke inkomsten, tenminste voor bepaalde technologieën, lijkt wel degelijk 

redelijk en relevant. Net zoals voor bestaande eenheden, is het immers mogelijk dat ook nieuwe 

eenheden van bepaalde technologieën structureel (kunnen) rekenen op inkomsten uit de levering van 

balanceringsdiensten gedurende hun levensduur. Wel kan bevestigd worden dat steeds slechts de netto 

inkomsten uit de levering van balanceringsdiensten beschouwd zullen worden en dat de relevantie van 

inkomsten uit balanceringsdiensten per technologie geanalyseerd zal worden. 

Art. 10, §3 & §7: Een periode van 36 (historische) maanden is te lang als referentieperiode om inkomsten uit 

balanceringsdiensten in te schatten, gezien de snelle veranderingen in deze markten.  

Ten eerste zou een verkorting van deze periode waarschijnlijk nog steeds niet voldoende zijn om 

rekening te houden met de snelle veranderingen in de markten zoals aangehaald door Febeg. Bovendien 

zou een verkorting van deze periode ervoor zorgen dat uitzonderlijke gebeurtenissen een grotere impact 

hebben op de inschatting van de inkomsten uit de levering van balanceringsdiensten, wat zowel tot een 

onder- of overschatting van deze inkomsten zou kunnen leiden.  

Art. 17 & Art. 18: alle “gekapitaliseerde investeringen” zijn te beschouwen als in aanmerking komende kosten 

bij de bepaling van de intermediaire maximumprijs.  

Strikt genomen valt deze opmerking buiten de scope van de publieke consultatie. Echter kan wel een 

verduidelijking aangebracht worden. 

De veronderstelling is dat Febeg met “gekapitaliseerde investeringen” doelt op investeringen die nog 

niet volledig afgeschreven zijn en dus afgeleid kunnen worden uit de boekhouding. Op deze manier 

zouden meer investeringen in aanmerking worden genomen dan in de op dit moment voorgestelde 

methode, wat zou leiden tot een hogere intermediaire maximumprijs. Zo zouden met name ook de 

investeringen voor een levensduurverlening of verhoging van de capaciteit van de installatie 

meegerekend worden, terwijl deze investeringen in principe reeds in aanmerking worden genomen om 

de investeringsdrempels te behalen en zo aanspraak te maken op meerjarencontracten (en niet 

onderhevig te zijn aan de intermediaire maximumprijs). Bovendien zou dergelijke methode gebaseerd op 

“gekapitaliseerde investeringen” leiden tot project-specifieke intermediaire maximumprijzen, terwijl één 

gemeenschappelijke intermediaire maximumprijs nagestreefd wordt, van toepassing op alle CMU’s die 

enkel aanspraak maken op een eenjarig capaciteitscontract. Omwille van deze redenen wordt deze 

suggestie van Febeg niet in overweging genomen. 

Art. 17 & Art. 18: Coherentie tussen de kalibratie van de intermediaire maximumprijs en de 

investeringsdrempel om in aanmerking te komen voor een 3-jarig contract.  

Strikt genomen valt deze opmerking buiten de scope van de publieke consultatie. Echter kan wel een 

verduidelijking aangebracht worden. 

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. 
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1.5. FEBELIEC 

Febeliec betreurt dat de consultatieperiode slechts één week bedroeg. De AD Energie erkent dat deze 

periode inderdaad kort is, maar verwijst naar de hoogdringendheid van de vervollediging van het 

aanmeldingsdossier voor staatssteun. Daarnaast heeft de AD Energie zo lang mogelijk gewacht op het 

voorstel van de regulator, dat aanvankelijk veel vroeger door de CREG beloofd (zie onder meer 

tussenkomsten in verscheidene parlementaire commissies) en door de Minister gevraagd was. 

Bepaalde onderwerpen zijn daarenboven reeds eerder besproken (zie bijvoorbeeld de introductie door 

Elia van het onderwerp in de Task Force CRM (TF CRM) - met name over de verticale vraagcurve – cf 

meeting 13 juni 2020 en reacties marktpartijen in verslag). 

Daarnaast haalt Febeliec ook aan dat de consultatie plaatsvindt terwijl er cruciale elementen ontbreken 

of niet publiek beschikbaar zijn, zoals de opinie van de Europese Commissie op het Belgische 

implementatieplan, de finale design notes en de finale methodologieën voor de ERAA en NRAA. Echter, 

de timing van de nucleaire uitstap en de opgelegde timing in de elektriciteitswet vereisen nu eenmaal 

dat het Belgische CRM ontwikkeld wordt in parallel met de uitvoering van de Elektriciteitsverordening, 

en er bepaalde elementen nog niet finaal beschikbaar zijn – wel wordt er waar mogelijk reeds rekening 

gehouden met de Europese methodologieën. De AD Energie verwijst verder naar de vele interacties met 

de marktpartijen die hebben plaatsgevonden in het kader van de TF CRM over het design van het CRM 

en de publicaties op de websites van deze TF CRM en die van de FOD en de CREG, waarop de ontwerp- 

en finale documenten beschikbaar zijn, alsook de reacties van de marktpartijen hierop. De update van 

de design notes is daarenboven gepubliceerd op 27 maart 2020, maar heeft enkel als doel om de regels 

zoals door Elia voorgesteld einde 2019 hierin op te nemen - alle inhoudelijke wijzigingen waren dus 

volledig gekend bij de markt. Het is juist de wens van het opvolgingscomité CRM en van de AD Energie 

in het bijzonder om in dialoog met de marktpartijen het CRM te ontwerpen – mocht gewacht worden 

met consultatie tot alle elementen finaal zijn, zou dit een belangrijk deel van deze interactie wegnemen. 

In ieder geval worden alle reacties van de marktpartijen overgemaakt aan de Europese Commissie in het 

kader van de notificatie voor staatsteun. 

Wat betreft de opmerkingen van Febeliec over de nood aan een CRM en de studies die deze aantonen, 

alsook de opmerkingen op hoofdstukken 5, 6 en 7: deze zijn buiten de scope van deze consultatie, en 

zijn reeds uitvoerig behandeld en beantwoord in andere fora en documenten. Hoewel ook buiten scope, 

wenst de AD Energie wel expliciet de bewering van Febeliec te weerleggen dat de consultatie uitgevoerd 

via het Pentalateraal Forum niet beantwoordt aan de vereisten van artikel 21.2. Inderdaad, ook het 

Market Parties Platform is uitgenodigd geweest om deel te nemen aan de consultatie.   

Hierna worden de meer specifieke opmerkingen van Febeliec behandeld (voor zover in scope), en wordt 

aangegeven welk gevolg eraan gegeven is. 

1.5.1. De opmerkingen die hebben geleid tot een aanpassing van het KB: 

Art. 5, 10, 11 : Factor X 

Net zoals Febeg, wijst Febeliec op enige onduidelijkheid betreffende de toepassing van factor X, namelijk 

of die factor zowel op de volume-as als op de prijs-as wordt toegepast (zie antwoord van Febeg voor 

meer details). Een aanpassing is aangebracht in art.5, §1, 2° om te verduidelijken dat dezelfde factor X 

zowel in artikel 10 als in artikel 11 gebruikt wordt. 

Article 10, §4: Fout in aantal stappen ter bepaling van de gross-CONE 

Verbetering aangebracht.  

 

 

 



11 
 

1.5.2. De opmerkingen die niet uitmonden in een aanpassing van het KB: 

Hoofdstuk 2 : 

Bij gebrek aan ERAA/NRAA, zullen de scenario’s en gevoeligheden geselecteerd worden op basis van de 

laatste - zowel op Europees (MAF 2019) als op nationaal niveau - beschikbare studies. In elk geval zullen 

de basisgegevens en hypothesen in de lijn liggen van de laatste studies en methodologieën die op 

Europees niveau ontwikkeld zijn. 

Art. 4, §7 : Keuze van het scenario 

De Minister maakt zijn keuze op basis van een voorstel van de commissie waarbij hij rekening houdt met 

het advies van de AD Energie en de aanbevelingen van de netbeheerder die zijn opgesteld in het kader 

van het verslag over de publieke consultatie. De Minister beschikt derhalve over alle beschikbare 

informatie om zijn keuze te bepalen. 

Art. 6 : openbare raadpleging 

De raadpleging en de methodologie die in het KB zijn voorgesteld zijn van toepassing op het CRM en 

niet op de ERAA/NRAA. 

Art. 7 : criterium voor bevoorradingszekerheid 

Betreffende de keuze van het bevoorradingszekerheidscriterium verwijst artikel 7undecies, §3, 1° naar 

de op Europees niveau geharmoniseerde norm die gekoppeld kan worden aan het recentste voorstel 

van ENTSO-E om het LOLE-criterium te bepalen als zijnde de ratio van de CONE door de VOLL, 

gerelateerd aan het Clean Energy Package. De CRM-methodologie zal derhalve in de eerste plaats op 

deze norm gebaseerd worden van zodra zij goedgekeurd zal zijn. 

De in het KB beschreven methodologie streeft ernaar het economische optimum te bereiken beschreven 

als de verhouding LOLE = CONE/VOLL. Door het te contracteren volume te bepalen op basis van een 

scenario dat gekalibreerd is op dat LOLE-criterium en door punt B te bepalen op basis van de net-CONE, 

verzekert de vraagcurve zich ervan dat er een rechtvaardige kost wordt verbonden aan het bereiken van 

het bevoorradingszekerheidscriterium. 

Art. 10 : Prijsparameters  

Febeliec vermeldt dat de LOLE/ENS-waarden vermeld zijn in de methodologie van de gross-CONE. Die 

methodologie is beschreven in Artikel 10, §4 maar daar wordt echter geen melding gemaakt van die 

waarden. 

Febeliec vraagt of de berekening van de marktinkomsten rekening houdt met de inkomsten van de 

termijnmarkt. Het wordt niet in aanmerking genomen om dezelfde redenen als de economische 

levensvatbaarheidscontrole het niet doet: het risico van dubbeltelling, de bestaande prijsverbreiding, de 

complexiteit, de algemene beste praktijken op het gebied van toereikendheid vandaag. Het model 

simuleert de gehele generatie- en vraagportefeuille zoals die dagelijks werd verkocht. Termijnmarkten 

zijn hedginginstrumenten. In dit soort adequacy/economische studies wordt over het algemeen 

aangenomen dat er tot op zekere hoogte sprake is van prijsverbreiding binnen het tijdsbestek. 

Febeliec vraagt om meer duidelijkheid betreffende de methodologie om netto inkomsten uit de levering 

van balanceringsdiensten te bepalen. Dergelijke verduidelijking is reeds toegevoegd door Elia naar 

aanleiding van de commentaren ontvangen (onder andere van Febeliec) in het kader van de publieke 

consultatie over de Design Note Intermediate Price Cap van september 2019. De huidige beschrijving 

wordt dan ook voldoende duidelijk geacht in zijn huidige vorm. Bovendien is enige vrijheid betreffende 

deze methodologie wenselijk om te kunnen inspelen op de snelle veranderingen in de 

balanceringsmarkten en rekening te houden met verschillende technologieën.  

Febeliec stelt vragen bij het gebruik van historische gegevens voor de bepaling van de inkomsten uit de 

levering van balanceringsdiensten. Indien Felebliec hiermee bedoelt dat een simulatie van dergelijke 
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inkomsten meer aangewezen zou zijn dan het gebruik van historische gegevens: gegeven de complexiteit 

van de balanceringsmarkten en de hoeveelheid assumpties die gemaakt zouden moeten worden om met 

deze complexiteit om te gaan, levert dergelijke simulatie waarschijnlijk geen betere inschatting van de 

inkomsten uit de levering van balanceringsdiensten t.o.v. de beschouwing van historische gegevens. 

Daarom is gekozen voor een inschatting op basis van historische gegevens. 

Art. 11 : Volumeparameters 

De publieke consulatie die door de netbeheerder georganiseerd wordt, moet de gegevens en de 

hypothesen van de scenario’s en de gevoeligheden bevatten ; dit impliceert de facto informatie in 

verband met het elektriciteitsverbruik. 

Voor een illustratie van de methodologie van de 200u – gereserveerde capaciteit, wordt verwezen naar 

volgende grafiek van Elia : 

 
 

Article 14 : Deelname buitenlandse capaciteit 

De regels die moeten worden toegepast (70% CEP, …) in de berekening van de grensoverschrijdende 

capaciteit tussen bidding zones zullen aan bod komen in de publieke consultatie vermeld in artikel 6. Dit 

maakt deel uit van de gegevens en de hypothesen van de scenario’s en gevoeligheden. 

1.6. ODE 

ODE apprecieert de tijdsdruk in het CRM-dossier. Zij dringen hierbij aan op een coherente visie vanwege 

de kernspelers. De AD Energie betreurt samen met ODE dat in het geval van de methode omtrent de 

volumebepaling een overeenkomst tot nog toe niet mogelijk is gebleken, maar rekent erop dat nu de 

Minister een keuze gemaakt heeft omtrent de te weerhouden methode, alle kernspelers zich hierachter 

zullen scharen. De démarche van de AD Energie kadert ook in een wens dat afdoende rekening 

gehouden wordt met de elektriciteitswet en dat een meerderheid van de marktspelers zich achter de te 

hanteren methode kan scharen, wat uit huidige consultatie het geval blijkt te zijn voor wat betreft de 

methode zoals voorgesteld door de AD Energie.      

Daarnaast onderlijnt ODE de nood aan een duurzame energietransitie. De methode zoals voorgesteld 

door de AD Energie gaat hier geenszins tegenin. In tegendeel, het is bijvoorbeeld voorzien dat alle 

technologieën kunnen deelnemen en er wordt een omvangrijk volume gereserveerd voor deelname in 

de T-1 veiling. Decentrale oplossingen bevoordelen kan echter niet, aangezien het CRM technologie-

neutraal is. Bovendien verwijst ODE naar de bijdrage van hernieuwbare energieën aan het verbruik op 

piekuren in België. Het CRM-design is niet ontworpen op de analyse van de piekuren maar op de analyse 

van gesimuleerde schaarste-uren, die niet per se hoeven samen te vallen. Zo kunnen gesimuleerde 

schaarste-uren bijvoorbeeld het gevolg zijn van het gebrek aan hernieuwbare zonne-energie- en/of 

windenergieproductie gedurende een bepaalde periode (buiten de piek) waardoor een toestand van 

schaarste ontstaat. 
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Inhoudelijk onderschrijft ODE expliciet de mogelijkheid én de noodzaak om rekening te kunnen houden 

met evenementen uit de buurlanden. Dit gezien de bijzonder geïnterconnecteerde situatie van België en 

de afhankelijkheid van dergelijk evenementen. Bovendien onderschrijven ze dat de Europese studies 

moeten aangevuld kunnen worden met regionale en nationale analyses. 

Wat betreft het niveau van leveringszekerheid en de overweging om dit te laten variëren volgens 

verschillende consumentengroepen: de suggestie kan in overweging genomen worden bij het bepalen 

van het toekomstige niveau inzake leveringszekerheid in overeenstemming met Verordening 2019/943, 

artikel 25, §2. 

Voor wat betreft de klimaatverandering en de impact ervan, is de AD Energie het eens met ODE dat nog 

verdere analyse nodig is en dat hierover momenteel dus nog geen conclusies getrokken kunnen worden. 

Het ontwerp KB is uiteraard zodanig opgesteld dat de toegepaste methodologieën in lijn moeten zijn 

met de meest recente Europese methodologieën en best practices.  

 

1.7. Rent-A-Port Green Energy NV & SRIW-Environnement SA 

Rent-A-Port Green Energy NV en SRIW-Environnement SA drukken hun globale ondersteuning uit voor 

de principes en de methode zoals voorgesteld door de CREG. De AD Energie verwijst naar haar 

voorliggend advies waarin uiteen gezet wordt waarom volgens haar de principes zoals voorgesteld door 

de CREG niet weerhouden kunnen worden.  

Met betrekking tot het concept van een gesloten CO2-budget: 

 Er zijn drie manieren waarop de uitstoot reeds in rekening wordt gebracht : 

o De prekwalificatieregels voorzien in beperkingen in overeenstemming met de 

Elektriciteitsverordening 2019/943, artikel 22.4 ;  

o Na afloop van de veiling zal bij een “tie-break” gekeken worden naar het bod met de 

kleinste CO2-uitstoot, volledig in lijn met de Europese regels (EEAG) hieromtrent ; 

o Technologieën met minder uitstoot moeten ook minder uitstootrechten voorzien, 

hetgeen hen helpt om minder missing money te hebben en dus competitiever te kunnen 

deelnemen in de veiling. 

 

 Om het idee om CO2 emissies verder expliciet in rekening te brengen ontbreekt een wettelijke 

basis. Dit is met name niet voorzien in en lijkt niet compatibel met de elektriciteitswet, die stelt 

dat de bevoorradingszekerheid moet bereikt worden aan de laagst mogelijke kost. Extra 

beperkingen/doelstellingen integreren in het CRM kan enkel leiden tot een hogere kost.  

 

1.8. D. Woitrin 

Dhr. D. Woitrin, de voorgaande Technische Directeur van de CREG, haalt aan dat hij in voorgaande 

consultaties reeds stelde dat het voorstel van de CREG fundamenteel herzien diende te worden, en drukt 

stellig zijn ondersteuning uit voor zowel de démarche als de inhoud van het ontwerp van KB van de AD 

Energie.  

Wat betreft de suggestie om een definitie van nieuwkomer toe te voegen, wordt verwezen naar artikel 

10, §4 waarin dit reeds voorzien is.  

Verder worden de kern- en steenkoolcentrales vermeld in artikel 13, §1, 2° aangezien deze gesitueerd 

in het buitenland in principe ook kunnen deelnemen (voor zover zij aan de bepalingen van de 

Elektriciteitsverordening voldoen) en hiervoor dus ook een derating factor bepaald moet worden.   


