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STUDIE 
De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS 

(CREG) ontving van de Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en 

Wetenschapsbeleid (hierna: de Minister) het verzoek bij brief, gedateerd op 28 

september 2005, een advies te formuleren in het kader van artikel 4, §4, van de wet 

van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: de 

wet): 

 “L’article 4 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 
l’électricité a été modifiée par la loi du 20 juillet 2005. Cette modification 
prévoit qu’après avis de la commission le Roi détermine les conditions 
particulières relatives à l’écart de production applicables à de nouvelles 
installations pour certains producteurs. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me remettre votre avis dans les 
quarante jours, en couvrant les divers types de production, quelque soit la 
nature de l’énergie primaire utilisée, conformément à cet article 4 modifié. 

Dans votre avis je serais intéressé qu’une appréciation soit comprise pour 
l’ensemble des types de production : 

− sur l’impact global de telles mesures sur les prix de l’électricité, que ce 
soit l’impact négatif dû au coût de l’élargissement de l’écart toléré et 
l’impact positif d’un éventuel accroissement de concurrence ; 

− sur la sécurité d’approvisionnement qui pourrait être modifiée suite à 
l’implantation de nouvelles unités. 

De plus, j’ai besoin que votre avis comporte une comparaison entre ce type 
de soutien pour des systèmes semblables tels que les installations off-shores 
et on-shores à base d’énergie éolienne, compte tenu des dispositions 
introduites par l’article 62 de la même loi du 20 juillet 2005 complétant l’article 
7 de la loi du 29 avril 1999.  

Veuillez agréer, Chère Madame, l’expression de ma considération 
distinguée.” 

De CREG heeft hierop het volgende geantwoord per aangetekend schrijven met 

ontvangstbewijs van 11 oktober 2005: 

 “Monsieur le Ministre, 

Le Comité de direction de la CREG se réfère à votre lettre 011925/jv du 28 
septembre dernier que nous avons reçue le 4 octobre 2005 et dans laquelle 
vous lui demandez de remettre un avis sur l’arrêté royal concernant les 
conditions particulières relatives à l’écart de production applicables à 
certaines nouvelles installations de production dans le cadre de l’article 4, §4, 
de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité. 
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Le Comité de direction de la CREG constate que le projet d’arrêté royal sur 
lequel porte votre demande d’avis n’est pas joint. 

Il s’attachera bien évidemment à vous remettre l’avis que vous lui avez 
demandé dans les quarante jours qui suivent la réception du dossier complet. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre haute 
considération.” 

Per schrijven van 18 oktober 2005 antwoordde de Minister als volgt: 

 “Cher Monsieur,  

Le 28 septembre je vous ai fait parvenir une demande d’avis relative à 
l’application de l’article 4 modifié de la loi du 29 avril 1999. Je vous joins copie 
en annexe de cette lettre. 

Ce 11 octobre, vous me faites savoir, par lettre recommandée avec accusé 
de réception, que vous attendez « le projet d’arrêté royal sur lequel porte 
votre demande d’avis ». 

Je suis très étonné du délais et de la confusion entre un commentaire sur un 
article de la loi du 20 juillet 2005 publiée le 29 juillet 2005 et disponible sur le 
site web du Ministère de la Justice (www.moniteur.be/index_fr.htm) et un 
projet d’arrêté royal dont je ne fais nullement mention. 

Je vous confirme donc ma demande de me fournir votre avis dans les 40 
jours à partir du 28/09/05. Si vous ne pouviez obtenir copie de la loi, je vous 
prie de contacter mes services. 

Je vous prie d’agréer Cher Monsieur, l’expression de ma considération 
distinguée.” 

Het Directiecomité van de CREG heeft op zijn vergadering van 3 november 2005 

beslist terzake een studie uit te voeren en geen advies te geven aangezien de CREG 

niet beschikt over de concrete voorstellen met betrekking tot de door de Koning vast 

te leggen bijzondere voorwaarden met toepassing van artikel 4, §4, van de wet van 

29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, die haar toelaten 

zich met kennis van zaken uit te spreken. Uit het schrijven van de Minister van 18 

oktober 2005, ontvangen op 20 oktober 2005, begrijpt het Directiecomité ten andere 

dat geen advies wordt gevraagd met betrekking tot de door de Koning vast te stellen 

bijzondere voorwaarden, doch een “commentaar” met betrekking tot de toepassing 

van artikel 4, §4, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt (“un commentaire sur un article de la loi”). Het instrument waarover 

de CREG beschikt om commentaren te formuleren bij een artikel uit de 

elektriciteitswet is een studie, zoals bedoeld in artikel 23, §2, tweede lid, 2°, van de 

wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.  
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De onderhavige studie omvat vijf delen. Het eerste deel belicht de context van de 

studie. Het tweede deel bevat een analyse van de uitvoering van artikel 4, § 4, van 

de wet. In het derde en het vierde deel worden respectievelijk de impact van de 

uitvoering van artikel 4, §4, op de elektriciteitsprijzen en de impact op de 

bevoorradingszekerheid geanalyseerd. Het vijfde deel ten slotte vormt de conclusie 

van de studie.  

De studie is het resultaat van een analyse die binnen de door de Minister opgelegde 

termijn kon worden gemaakt. 

Het Directiecomité van de CREG heeft de onderhavige studie goedgekeurd op zijn 

vergadering van 10 november 2005. 
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I. Context van de studie 

1. In de studie wordt een analyse gemaakt met betrekking tot: 

− de uitvoering van artikel 4, §4, van de wet, om de ontwikkeling van nieuwe 

productie-eenheden door actoren die vorig jaar minder dan 10% van het 

Belgische verbruik hebben geleverd, te bevorderen, 

− de impact van de voorgestelde maatregelen op de bevoorradingszekerheid, 

− de impact van de voorgestelde maatregelen op de elektriciteitsprijzen. 

Die analyse heeft onder meer betrekking op de uitvoering van soortgelijke 

maatregelen als die van artikel 7 van de wet. 

2. Het dient opgemerkt dat artikel 4, §4, van de wet verwijst naar het begrip 

productieafwijking dat in diezelfde wet wordt gedefinieerd, terwijl de voorbereidende 

werken van de wet gewag maken van een tolerantiemarge met betrekking tot het 

evenwicht, wat een ander concept is, dat wordt gebruikt in het kader van de 

kwartuuronevenwichten van de ARP’s. 

Artikel 4, §4, van het koninklijk besluit van 4 april 2001 betreffende de algemene 

tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de 

boekhouding van de beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit 

voorziet de mogelijke instelling van een bijkomend tarief voor het niet-respecteren 

van een aanvaard nominatieprogramma. In de huidig voorgestelde tarieven van ELIA 

wordt dit tarief niet vastgelegd. 

Artikel 4, §4, van de wet bepaalt dat de toepassing van de beschouwde maatregelen 

moet worden voorbehouden aan productie-installaties waarvan de 

vergunningshouder voor niet meer dan 10 procent van de in België tijdens het 

voorbije jaar verbruikte energie bevoorraad heeft. Het is niet duidelijk of dat doelt op 

producenten die niet meer dan 10% van de in België verbruikte energie hebben 

geproduceerd dan wel op producenten die niet meer dan 10% van die energie 

hebben geleverd. In artikel 54 van de voorbereidende werken van de wet wordt 

immers gesproken van “producenten die afzonderlijk of gezamenlijk met verbonden 

ondernemingen minder dan 10 procent van de in België verbruikte energie leveren”. 
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In dat laatste geval zijn de betrokken producenten moeilijk vast te stellen, want de 

toewijzing van de in België verbruikte energie aan specifieke productie-eenheden 

wordt onmogelijk gemaakt door de mogelijkheid van anonieme uitwisseling via de 

hub of op de OTC-markt. 

We kunnen hoe dan ook stellen dat de beschouwde maatregelen tot doel hebben 

nieuwe productie-investeringen aan te moedigen en aldus de concurrentie te 

stimuleren, en dan ook bestemd zijn voor kleine en middelgrote producenten. 

3. De analyse van de uitvoering van art. 4, §4, van de wet ten slotte betreft 

alleen eenheden waarvoor een productieafwijking kan worden vastgesteld zoals 

gedefinieerd in de wet, dat wil zeggen eenheden waarvoor een nominatie is 

uitgevoerd bij de TNB. De volgende analyse houdt geen voorbarig oordeel in over de 

vraag of al dan niet nominaties worden gedaan voor de beschouwde types van 

productie-eenheden. 

II. Analyse van de uitvoering 

4. Volgens artikel 1, 38°, van de wet is de productieafwijking “het verschil, 

positief of negatief, tussen, enerzijds het geïnjecteerd vermogen en, anderzijds, de 

nominatie van het geïnjecteerd vermogen voor een bepaalde tijdseenheid op een 

bepaald moment, uitgedrukt in kilowatt (kW)”. In die definitie speelt de nominatie van 

het geïnjecteerd vermogen duidelijk een rol. Dat geïnjecteerd vermogen wordt in 

artikel 1, 37°, van de wet gedefinieerd als “de verwachte waarde van het geïnjecteerd 

vermogen, uitgedrukt in kilowatt (kW) die aan de netbeheerder wordt meegedeeld 

overeenkomstig het technisch reglement bedoeld in artikel 11”. Die mededeling aan 

de netbeheerder gebeurt door de ARP die verantwoordelijk is voor de opvolging van 

de injectie van de betrokken eenheid. De maatregelen betreffende de 

productieafwijking gelden dus rechtstreeks voor die ARP. Uiteindelijk is de 

eindbestemmeling van die maatregelen evenwel de producent. Ofwel is de ARP 

immers eveneens de producent, en in dat geval ligt de stelling voor de hand, ofwel is 

hij niet de producent, maar zal de producent met wie de ARP onderhandelt, voordeel 

trachten te halen uit de positieve gevolgen van de maatregelen die voortvloeien uit 

de toepassing van artikel 4, §4, van de wet. 

6/13 



II.1. Beschouwde maatregelen 

5. De beschouwde maatregelen worden hieronder voorgesteld. Ze zijn 

geïnspireerd op de maatregel beschreven in artikel 7, §3, van de wet, maatregel die 

erop gericht is de ontwikkeling van offshore productie op basis van windenergie te 

ondersteunen op basis van overwegingen betreffende de productieafwijking.  

Voor de eenheden bedoeld in artikel 4, §4, van de wet wordt de productieafwijking 

vastgesteld voor elke tijdseenheid (in kW). De nadere regels voor het berekenen van 

de afwijking worden vastgesteld rekening houdend met de volgende bepalingen: 

1° de hoeveelheid energie die overeenkomt met een positieve procentuele 

productieafwijking lager dan of gelijk aan 30 %, wordt door de netbeheerder gekocht 

van de ARP tegen de marktreferentieprijs, verminderd met 10 %; 

2° de hoeveelheid energie die overeenkomt met een negatieve procentuele 

productieafwijking waarvan de absolute waarde lager is dan of gelijk is aan 30 %, 

wordt door de netbeheerder bijgeleverd aan de ARP tegen de marktreferentieprijs, 

verhoogd met 10 %; 

3° de hoeveelheid energie die overeenkomt met de procentuele productieafwijking 

waarvan de absolute waarde 30 % overschrijdt, wordt verrekend op basis van het 

tarief van de netbeheerder voor de compensatie van de onevenwichten, of, in 

voorkomend geval, overeenkomstig de marktvoorwaarden voor onbalansenergie. 

6. Uit de vermelding van de productieafwijking in artikel 4, §4, van de wet en uit 

de verwijzing van de Minister naar artikel 7 van de wet, kunnen we afleiden dat de 

maatregelen die worden voorgesteld in het kader van de uitvoering van artikel 4, §4, 

van de wet, tot doel hebben te garanderen dat de nominatie wordt gerespecteerd, en 

aldus de financiële gevolgen te verminderen van de onzekerheid verbonden aan de 

opgewekte energie door de betrokken eenheid . Die vermindering heeft echter 

slechts waarde als de prijs van de maatregelen gunstig is ten opzichte van de prijs 

van de compensatie van de kwartuuronevenwichten. 

Wanneer analoge maatregelen als die bepaald in artikel 7 van de wet worden 

toegepast, is het niet zeker dat de steun die de TNB verleent via een compensatie 

van de productieafwijking tegen de spotmarktprijs +/- 10%, vanuit het standpunt van 

de betrokken ARP de meest economische oplossing vormt om tegemoet te komen 
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aan de afwijking indien de ARP beschikt over andere productiemiddelen met 

beschikbare marges tegen de marginale productieprijs of indien hij op de markt 

contracten kan vinden tegen interessantere prijzen dan de in die maatregelen 

bepaalde prijs. 

Het is bovendien belangrijk eraan te herinneren dat de ARP in eerste instantie 

geïnteresseerd is in het respecteren van het kwartuurevenwicht, wat in sommige 

omstandigheden kan inhouden dat hij op dag D kan afwijken van de nominatie 

uitgevoerd op D-1. De financiële balans van de bewerking die erin bestaat weer in 

evenwicht te komen met de verplichting tot het respecteren van de nominatie door 

toepassing van de maatregel, kan minder gunstig zijn dan de financiële balans van 

de bewerking die erin bestaat weer tot evenwicht te komen zonder daarom de 

nominatie te respecteren. 

De doelstelling van de overwogen maatregelen moet voor de ARP die 

verantwoordelijk is voor het opvolgen van de injectie van de beschouwde eenheid, 

dus bestaan in het beperken van het financiële risico van niet-naleving van de 

genomineerde productie. De financiële risico’s van de exploitatie van een productie-

eenheid die in rekening kunnen worden gebracht via de productieafwijking, houden 

hoofdzakelijk verband met twee oorzaken: enerzijds de day-ahead 

onvoorspelbaarheid van bepaalde productie-eenheden, vaak als gevolg van het 

intermitterende karakter van de primaire energiebronnen, waardoor de productie van 

de eenheid een andere waarde kan bereiken dan die van de nominatie, en 

anderzijds de gebeurtenissen die kunnen leiden tot het totale verlies van de 

genomineerde productie. 

7. Het feit dat bepaalde voorraden day-ahead onvoorspelbaar zijn, leidt ertoe 

dat de productieafwijking evengoed positief als negatief kan zijn. Anderzijds heeft de 

productieafwijking vaak een kleinere amplitude dan bij totaal verlies van de 

genomineerde productie. Om de gevolgen van dat soort onzekerheid af te zwakken, 

wordt voorgesteld de maatregel die is voorgesteld in bovenstaand punt 5, in 

ongewijzigde vorm toe te passen.  

De waarde van 30% die wordt geassocieerd met productie-eenheden die day-ahead 

onvoorspelbaar zijn, zou echter kunnen worden herzien in het licht van de 

productietechnologie, na overleg met de Gewesten. 
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8. De productieafwijking die resulteert uit een totaal verlies van de 

genomineerde productie van haar kant, is altijd negatief en de amplitude ervan komt 

overeen met 100% van de genomineerde productie. Bijgevolg zou in dat geval 

moeten worden voorzien in een andere maatregel, zoals hieronder. 

De nadere regels voor de berekening van de productieafwijking in geval van volledig 

verlies van de genomineerde productie worden vastgesteld rekening houdend met 

het feit dat de hoeveelheid energie die overeenkomt met 100% van de 

productieafwijking, door de netbeheerder bijgeleverd wordt aan de ARP tegen de 

marktreferentieprijs, verhoogd met 10%. 

9. Het dient echter beklemtoond dat zulke steunmaatregelen geen langdurige 

compensatie van de productieafwijkingen mogelijk maken.  

Als de panne zich immers voordoet op dag D vóór de nominatie om 13 uur voor dag 

D+1, compenseert de netbeheerder de productieafwijking op dag D tot middernacht. 

Op dag D+1 is er immers geen productieafwijking, want er is geen nominatie meer 

voor de defecte eenheid, en dus is er geen compensatie meer. De minimumduur van 

de steun voor een panne die zich voordoet op dag D vóór 13 uur, bedraagt dus 11 

uur, en de maximumduur 24 uur. Indien de panne zich voordoet op dag D na 13 uur, 

is de nominatie voor de volgende dag al uitgevoerd en is er compensatie tot 

middernacht van dag D+1. De minimumduur van de steun voor een panne op dag D 

na 13 uur bedraagt dus 24 uur en de maximumduur 35 uur. 

10. De voorgaande analyse toont aan dat de hierboven beschouwde 

maatregelen in sommige gevallen nadelig kunnen zijn voor de ARP's. Om die situatie 

te voorkomen, wordt voorgesteld elke ARP de mogelijkheid te bieden om de 

steunmaatregelen die de TNB moet treffen, te aanvaarden of te weigeren voor elk 

van zijn betrokken machines. ELIA zou een systeem moeten bestuderen om die 

mogelijkheid te realiseren. Dat systeem zou de ARP’s voldoende soepelheid moeten 

geven om hun beslissing aan te passen aan de evolutie van hun eenheden-portfolio, 

en ELIA tegelijk in staat moeten stellen de nodige reservevolumes vast te stellen in 

het kader van de toepassing van artikel 233 van het technisch reglement. In die 

studie van ELIA zou de mogelijkheid moeten worden bekeken om die keuze te 

maken voor elke steunmaatregel afzonderlijk, en zou het nut daarvan moeten 

worden nagegaan, en zou ook moeten worden onderzocht gedurende welke 

minimumduur de keuze van de ARP niet kan worden gewijzigd. 
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II.2. Analyse per technologie 

11. In het vorige hoofdstuk werden twee steunmaatregelen voorgesteld. De 

eerste steunmaatregel heeft betrekking op ongunstige wisselvalligheden in verband 

met de day-ahead onvoorspelbaarheid van sommige productie-eenheden, en de 

tweede op ongunstige wisselvalligheden die leiden tot het volledige verlies van de 

genomineerde productie. 

In het volgende overzicht wordt verduidelijkt welke maatregelen er zouden kunnen 

worden toegepast naar gelang van het type productietechnologie. 

Day-ahead 
onvoorspelbaarheid 

Totaal 
productieverlies

Offshore windenergie X X
Onshore windenergie X X

Fotovoltaïsche energie X X
Waterkrachtenergie (zonder 

pompcentrales) X
Biomassa niet-WKK X

Biomassa WKK X X
Thermische fossiele productie 

WKK X X
Thermische fossiele productie 

niet-WKK X

Types eenheden

Maatregelen

 

Overzicht  1 – Toe te passen maatregelen per type ongunstige wisselvalligheid 

In het geval van een windmolenpark kan het totale productieverlies bijvoorbeeld 

overeenstemmen met de stilstand van de eenheden in common mode wegens te 

hoge of te lage snelheid. 

In het bovenstaande overzicht dient opgemerkt dat het belang van de day-ahead 

onvoorspelbaarheid kan verschillen afhankelijk van de technologie. 

Maatregelen ter bevordering van de ontwikkeling van offshore windenergieproductie 

op basis van de productieafwijking zijn er al bepaald in artikel 7, §3, van de wet. Het 

zou evenwel opportuun kunnen blijken de maatregel in verband met volledig 

productieverlies ook te kunnen toepassen op offshore productie-eenheden, zoals 

voor onshore windenergie. 
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III. Analyse van de impact op de 
bevoorradingszekerheid 

12. De impact van de voorgestelde maatregelen verschilt naargelang de 

investeringen betrekking hebben op technologieën die worden gekenmerkt door een 

productie die day-ahead onvoorspelbaar is of niet. 

Wat betreft de windenergieproductie, zowel onshore als offshore, blijkt uit een studie1 

van ELIA, uitgevoerd in het kader van het vaststellen van de behoeften aan primaire, 

secundaire en tertiaire reserves, dat de behoeften aan tertiaire reserve niet stijgen 

zolang de totale capaciteit die voor die technologie in België is geïnstalleerd, de 

geïnstalleerde capaciteit van de grootste thermische eenheid niet overtreft. In het 

tegengestelde geval worden de behoeften aan extra tertiaire reserve in die studie 

geraamd op 0,60 à 0,70 MW per geïnstalleerde MW windenergie die de capaciteit 

van de grootste thermische eenheid overtreft. De impact op de behoeften aan 

secundaire reserve heeft ELIA nog niet geëvalueerd. De tendens is echter dat de 

ontwikkeling van de productie die gebaseerd is op intermitterende bronnen, de 

exploitatie van het systeem ingewikkelder maakt. 

Wat betreft de thermische technologieën, zouden de behoeften aan extra reserve in 

de komende jaren niet gevoelig mogen stijgen zolang de omvang van de nieuwe 

thermische eenheden waarin wordt geïnvesteerd, niet groter is dan die van de 

grootste fossiele thermische eenheden die momenteel in België in bedrijf zijn. 

In het algemeen helpt de ontwikkeling van de niet-intermitterende productie de 

zekerheid van de elektriciteitsvoorziening versterken, zoals verduidelijkt wordt in de 

twee indicatieve programma’s van de productiemiddelen voor elektriciteit 2002-2011 

en 2005-2014. 

IV. Analyse van de impact op de 
elektriciteitsprijzen 

13. Zoals we eerder hebben vermeld, bevatten de voorgestelde 

steunmaatregelen een zeker aantal voor- en nadelen waarvan de impact op de 

kosten voor de ARP's moeilijk te evalueren is. 
                                                 
1 Het gebruikte model in die studie bevindt zich nog in een proeffase en de vermelde voorlopige 
resultaten moeten met het gebruikelijke voorbehoud worden geïnterpreteerd. 
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Het is echter redelijk te denken dat die maatregelen, mits ze voldoende soepel 

worden uitgevoerd, een beperking van het financiële risico voor de ARP’s mogelijk 

zullen maken. Die maatregelen zouden de nieuwe investeringen van de kleine en 

middelgrote producenten moeten helpen bevorderen. Zij zouden de concurrentie op 

de elektriciteitsproductiemarkt dus moeten stimuleren en aldus een gunstige impact 

moeten hebben op de groothandelsprijzen van elektriciteit. Er bestaat echter een 

risico dat de versoepeling van die maatregelen, waarvan het principe is voorgesteld 

in punten 5 en 8, een tol zou vergen, in de vorm van een verzwakking van de 

incentive voor ARP’s om hun evenwicht te respecteren. 

14. Bij wijze van illustratie wordt hieronder een raming uitgewerkt van het 

jaarlijkse maximale voordeel dat uit de steunmaatregel kan worden gehaald 

betreffende het verlies van de genomineerde productie voor een STEG van 400 MW. 

We gaan dus uit van een nieuwe STEG van 400 MW waarvan de investeringskosten 

260 M € bedragen, aansluiting inbegrepen. In de veronderstelling dat er 4 pannes 

per jaar zijn, met een gemiddelde duur van 23 uur steun per panne en een steun van 

100% van de productieafwijking, kunnen we de energie die het voorwerp vormt van 

de steun, berekenen aan de hand van de volgende formule: 

E = 4 * 23 * 400 * 100% = 36.800 MWh 

Als we de gemiddelde winst voor de ARP als gevolg van de toepassing van de 

maatregel in geval van verlies van de genomineerde productie2 op 50 €/MWh 

schatten3, bedraagt de totale jaarlijkse waarde van de steun 36.800 * 50 = 1.840.000 

€/jaar, dit is 4.600 €/MW/jaar. 

De annuïteit van de investering, bij een economische levensduur van 25 jaar en een 

actualiseringspercentage van 8%/jaar, bedraagt 60.900 €/MW. 

De totale jaarlijkse maximumwaarde van de steun vertegenwoordigt dus 4.600 / 

60.900 ≅ 7,5% van de investeringsannuïteit. 

Om het jaarlijkse maximumvoordeel te ramen van de steunmaatregel betreffende de 

day-ahead onvoorspelbaarheid van de betrokken productie-eenheden, zouden 

simulaties nodig zijn waarvan de complexiteit buiten het bestek van deze studie valt. 

                                                 
2 Dat wil zeggen het verschil tussen de prijs van het kwartuuronevenwicht en de prijs die overeenstemt 
met de compensatie van de productieafwijking in het kader van de steun. 
3 Hoge raming. 
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