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VOORAFGAANDE OPMERKING 

Alle raadplegingen zijn onderworpen aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement van het 
directiecomité van de CREG. Dit geldt ook voor de behandeling en de bekendmaking van de ontvangen 
opmerkingen. Het huishoudelijk reglement en de wijzigingen eraan werden gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad van 14 december 2015 en van 12 januari 2017. Meer informatie en de links naar 
deze publicaties vindt u hier. 

 

OVERZICHT 

Onderwerp:  

In het kader van de uitwerking van een capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) voor België dient de 
CREG de werkingsregels van dit mechanisme, op voorstel van de netbeheerder (Elia) goed te keuren. 
Een eerste formeel voorstel van werkingsregels werd bij de CREG ingediend op 13 november 2020. 
Naar aanleiding van besprekingen tussen de CREG en Elia over de inhoud van het voorstel en de 
wijziging van de elektriciteitswet met betrekking tot het CRM is Elia een nieuw voorstel aan het 
afwerken dat Elia (op 2 april) al voorlopig in het Engels heeft overgemaakt. Als gevolg van de analyse 
van deze laatste versie overweegt de CREG bepaalde wijzigingen aan het voorstel van Elia aan te 
brengen. De meeste van deze wijzigingen gaan over details en verantwoorden een voorlopige 
raadpleging, volgens de CREG, niet: sommige wijzigingen zijn echter wel belangrijk en maken een 
raadpleging van de marktspelers opportuun. Volgens de elektriciteitswet moeten de werkingsregels 
ten laatste op 15 mei op de website van de CREG worden gepubliceerd: de raadplegingsperiode is 
omwille van deze wettelijke termijn sterk ingeperkt.  

Modaliteiten van de raadpleging: 

1) Raadplegingsperiode: 

De raadplegingsperiode duurt 5 werkdagen en loopt af op 07.05.2021 om 23.59 CET inbegrepen. 

2) Beperking van de reactie: 

Alleen antwoorden met een maximale lengte van 15.000 tekens (inclusief spaties) worden 
geaccepteerd. De respondent zal ervoor zorgen dat hij een antwoordformaat opgeeft waarmee 
de CREG de naleving van deze vereiste kan verifiëren. 

3) Vorm voor indiening van opmerkingen: 

- Per e-mail aan consult.CRM@creg.be  

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze 
informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. 
Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of 
de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de 
vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (die 

http://www.creg.be/nl/over-de-creg/wie-zijn-we-en-wat-doen-we
mailto:consult.CRM@creg.be
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geen natuurlijke persoon is) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, 
motiveert hij dit in zijn antwoord.  

4) Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen: 

Patricia Debrigode, Bart De Waele & Pascal Boucquey, +32 2 289 76 11, consult.CRM@creg.be  

 

mailto:consult.CRM@creg.be


 

CREG - Nijverheidsstraat 26-38, 1040 Brussel, België 
T +32 2 289 76 11 - F + 32 2 289 76 09 - www.creg.be  

(Z)2230 
30 april 2021 

Raadplegingsnota over de wijzigingen die zijn 
aangebracht of moeten worden aangebracht aan 
het voorstel van werkingsregels van het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme dat Elia 
Transmission Belgium nv heeft geformuleerd 

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt, art. 7undecies, § 12; huishoudelijk reglement van 
de CREG, art. 33 

Niet-vertrouwelijk 



 

Niet-vertrouwelijk  2/16 

INHOUDSOPGAVE 

INHOUDSOPGAVE .................................................................................................................................... 2 

INLEIDING ................................................................................................................................................ 3 

1. OVER DE VERPLICHTING OM EEN RAADPLEGING TE ORGANISEREN .............................................. 3 

2. UITEENZETTING VAN DE OVERWOGEN WIJZIGINGEN .................................................................... 5 

2.1. Algemene bepalingen .............................................................................................................. 5 

2.2. Prekwalificatie ......................................................................................................................... 5 

2.2.1. Garanties m.b.t. de overgedragen gegevens .................................................................. 5 

2.2.2. Timing om een of meerdere leveringspunten van een Geaggregeerde CMU te schrappen
  ......................................................................................................................................... 6 

2.3. Veilingprocedure ..................................................................................................................... 6 

2.4. Controle van de prelevering .................................................................................................... 8 

2.4.1. Vastlegging van de preleveringsverplichting ................................................................... 8 

2.4.2. Preleveringsboete voor Bestaande CMU’s ...................................................................... 8 

2.4.3. Gevolg van het gebrek aan communicatie van de Declared Day-Ahead Price ............... 9 

2.5. Beschikbaarheidscontroles en -testen .................................................................................... 9 

2.5.1. Controle in geval van gebrek aan AMT Moment ............................................................. 9 

2.5.2. Beschikbaarheidsverplichtingen – Aangekondigde Niet Beschikbaarheid ................... 10 

2.5.3. Beschikbaarheidsverplichten - onbeschikbaarheidsverplichten ................................... 10 

2.6. Financiële garanties ............................................................................................................... 11 

2.7. Aansprakelijkheid en overmacht ........................................................................................... 12 

2.7.1. Opmerkingen over het voorstel van de Werkingsregels ............................................... 12 

2.7.2. Door de CREG overwogen wijzigingen .......................................................................... 12 

2.8. Verwerking van geaggregeerde CMU’s met een meerjarencontract ................................... 13 

2.9. Geschillen .............................................................................................................................. 14 

2.9.1. Opmerkingen over het voorstel van de Werkingsregels ............................................... 14 

2.9.2. Door de CREG overwogen wijzigingen .......................................................................... 14 

2.10. Transparantie en motivering ............................................................................................. 15 

2.10.1. Opmerkingen over het voorstel van de Werkingsregels ............................................... 15 

2.10.2. Door de CREG overwogen wijzigingen .......................................................................... 15 

  



 

Niet-vertrouwelijk  3/16 

INLEIDING 

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) zet in deze nota een aantal 
wijzigingen uiteen die ze overweegt aan te brengen aan het voorstel van werkingsregels van het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) dat de netbeheerder (Elia Transmission Belgium nv, hierna 
“Elia”), op 2 april 2021 voorlopig in het Engels heeft ingediend. Ze vermeldt er andere elementen uit 
het voorstel in die het oorspronkelijke voorstel van 13 november 2020 of het voorlopige voorstel van 
2 april wijzigen. 

Onderhavige nota dient enkel om de opmerkingen van de marktspelers te verzamelen met het oog op 
de uitwerking van de eindbeslissing van de CREG tot vaststelling van de werkingsregels. 

Ze werd door het directiecomité van de CREG tijdens zijn vergadering van 30 april 2021 goedgekeurd. 

1. OVER DE VERPLICHTING OM EEN RAADPLEGING TE 
ORGANISEREN  

1. Artikel 7undecies, § 12 van de elektriciteitswet voorziet dat de  werkingsregels van het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme door de CREG worden vastgesteld op voorstel van de 
netbeheerder die voorafgaand de marktspelers raadpleegt. De netbeheerder moet dus een 
raadpleging over het voorstel van regels organiseren; die werd georganiseerd tussen 28 augustus en 
25 september 2020. 

2. Men kan zich afvragen of de CREG wettelijk gezien een openbare raadpleging moet organiseren 
omwille van de vele wijzigingen die Elia heeft aangebracht in de finale versie van haar voorstel ten 
opzichte van het voorstel dat in november 2020 aan de CREG werd overgemaakt en gelet op de 
wijzigingen aan dit voorstel die de CREG zelf overweegt aan te nemen. 

3. Het voormelde artikel 7undecies vermeldt bovendien het volgende “De werkingsregels hebben 
slechts uitwerking na goedkeuring door de Koning en bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. 
De Koning kan de werkingsregels wijzigen of, in de plaats van de commissie optreden indien deze in 
gebreke blijft de werkingsregels vast te stellen.” 

4. Aangezien enkel de goedkeuring bij koninklijk besluit rechtsgevolgen verleent aan de 
werkingsregels, volgt hieruit dat de beslissing van de CREG tot vaststelling van deze regels op zich geen 
dergelijke gevolgen heeft. Met andere woorden, de beslissing van de CREG is geen beslissing in de 
juridische zin van het woord aangezien zij geen bindende kracht heeft. Hieruit volgt dat deze beslissing 
geen voorwerp kan uitmaken van een beroep bij het Marktenhof. Het Marktenhof heeft in een arrest 
van 9 mei 2018 reeds geoordeeld dat een akte van de CREG dwingende rechtsgevolgen moet hebben 
om voorwerp te kunnen uitmaken van een beroep met toepassing van artikel 29bis van de 
elektriciteitswet1.  

5. De verplichting voor de CREG om een voorafgaande raadpleging te organiseren blijkt uit artikel 
23, §2bis van de elektriciteitswet. Deze bepaling voorziet het volgende: 

 

1 Marktenhof, arrest 2017/AR/2099, in zaak EPEX SPOT. 
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“§ 2bis. De commissie geeft een volledige motivering en verantwoording voor haar 
beslissingen om de jurisdictionele toetsing ervan mogelijk te maken. 

 De regels die van toepassing zijn op deze motiveringen en rechtvaardigingen worden nader 
omschreven in het huishoudelijk reglement van het directiecomité, onder meer rekening 
houdend met de volgende principes : 

- in de motivering wordt het geheel van de elementen opgenomen waarop de beslissing 
gesteund is; 

- de elektriciteitsondernemingen hebben de mogelijkheid om, vooraleer een beslissing die 
hen betreft wordt genomen, hun opmerkingen te laten gelden; 

- het gevolg dat aan deze opmerkingen wordt gegeven wordt gerechtvaardigd in de 
eindbeslissing; 

- de akten met een individuele of collectieve draagwijdte die worden aangenomen in 
uitvoering van haar opdrachten alsook iedere voorbereidende akte, expertiseverslag, 
opmerking van de geconsulteerde partijen die ermee samenhangen, worden gepubliceerd 
op de website van de commissie, met inachtneming van de vertrouwelijkheid van de 
commercieel gevoelige gegevens en/of gegevens van persoonlijke aard. “(onderlijnd door 
de CREG) 

6. In uitvoering van deze bepaling bepaalt het huishoudelijk reglement van de CREG de 
modaliteiten voor de organisatie van de voorafgaande (openbare) raadplegingen. Het huishoudelijk 
reglement bevat onder andere de volgende bepalingen: 

“Art. 33. § 1. Alvorens het een beslissing neemt, organiseert het directiecomité een openbare 
raadpleging, onverminderd de uitzonderingen bedoeld in afdeling 3 van dit hoofdstuk. Een 
openbare raadpleging gebeurt door het lanceren van de raadpleging op de website van de 
commissie.  

§ 2. In alle gevallen niet bedoeld in § 1, in het bijzonder in het kader van andere akten dan 
beslissingen die het overweegt, zoals voorstellen, adviezen, aanbevelingen, studies, 
onderzoeken, rapporten, verslagen en richtsnoeren, kan het directiecomité raadplegingen, 
openbare en/of niet-openbare, organiseren. […]” (onderlijnd door de CREG.) 

Artikel 2 van het huishoudelijk reglement voorziet bovendien het volgende: 

“Onder “beslissing” of “beslissingen” wordt in hoofdstukken 3 tot 5 [2] (met uitzondering 
van de artikelen 39, 6°, en 43) en in artikel 23, §1, begrepen de beslissing of beslissingen 
van het directiecomité bedoeld in de artikelen 29bis en 29ter van de elektriciteitswet en de 
artikelen 15/20 en 15/20bis van de gaswet, met uitzondering van de beslissingen van het 
directiecomité inzake overheidsopdrachten.” 

Zoals hierboven vermeld is dit in casu niet het geval. 

7. Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de CREG wettelijk gezien geen (openbare) raadpleging moet 
organiseren vóór het nemen van een beslissing om werkingsregels van het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme vast te leggen. 

De CREG vond het echter opportuun om de opmerkingen van de marktspelers te verzamelen over 
bepaalde wijzigingen die ze overweegt aan te brengen aan het voorstel van Elia en bepaalde 
veranderingen van het voorstel.  

 

2 Het hoofdstuk van het huishoudelijk reglement van de CREG met betrekking tot de voorafgaande raadplegingen is hoofdstuk 
4. 
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2. UITEENZETTING VAN DE OVERWOGEN 
WIJZIGINGEN 

2.1. ALGEMENE BEPALINGEN 

8. Paragraaf 41 van het voorstel vermeldt het volgende: 

« The confidentiality obligation shall last for five years after the latest of the next moments, 
i.e.  the end of the process (e.g. prequalification or auction) in which the confidential 
information has been exchange or the end of the Capacity Contract, in case a Capacity 
Contract has been concluded . » 

9.  Volgens de CREG legt het voorstel op die manier de vertrouwelijkheid van gegevens op voor 
een periode die mogelijk te lang is, aangezien als een capaciteitscontract wordt gesloten voor een 
periode van vijftien jaar, de vertrouwelijkheid van gegevens vereist zou zijn voor een periode van 
twintig jaar. Deze termijn moet worden gezien in het licht van § 84 van het voorstel die voorziet dat 
de door de CRM-speler verstrekte gegevens in principe gedurende twaalf jaar worden bewaard. 
Bovendien moet de vertrouwelijkheid van de contractuele gegevens met betrekking tot de andere 
CRM-spelers hoe dan ook worden gerelativeerd aangezien deze gegevens in het kader van de 
secundaire markt moeten worden uitgewisseld tussen de verkoper en de koper van een verplichting. 

10. De CREG stelt dan ook voor om de vertrouwelijkheid van de gegevens gedurende een periode 
van vijf jaar te behouden, maar wel vanaf de sluiting van het capaciteitscontract en niet vanaf het 
verstrijken van het contract. 

2.2. PREKWALIFICATIE 

2.2.1. Garanties m.b.t. de overgedragen gegevens 

11. Paragraaf 81 van het voorstel vermeldt het volgende: 

« 81. Without prejudice to the obligations under section 2.9 in respect of Personal Data, 
the CRM Actor:  

- Is responsible for the accuracy and the relevancy of all information provided in his 
Prequalification File(s), including their evolution and validity in time, according to the 
modalities of section 5.6;  

- Warrants and guarantees that it lawfully holds the information and data that it 
transfers to ELIA and that it complies with all applicable legislation; 

- Warrants and guarantees that it is legally entitled to transfer information and data 
to ELIA in the context of the CRM; 

- Warrants and guarantees that it shall defend, indemnify and hold harmless ELIA on 
first demand, from and against any losses, damages, liabilities, expenses and/or costs 
(including legal costs and attorney fees) that directly or indirectly arise from a (threat of) 
breach of any of these warranty clauses. Notwithstanding the foregoing, ELIA reserves the 
right to refuse or erase any of the information and data provided or other input of which it 
has reason to believe that it infringes any provision of this clause and/or the applicable 
legislation; 
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- Acknowledges that the loss, damage, liability, expense and/or cost that directly or 
indirectly arises from a (threat of) breach of any of these warranty clauses for ELIA, shall be 
at least 5000 euro without prejudice to ELIA’s right to claim higher damages. The Capacity 
Holder, the CRM Candidate, the Capacity Provider acknowledges that this is a reasonable 
minimum amount for any loss, damage, liability, expense and/or cost that might have been 
caused. » 

12. De CREG gaat akkoord met de vereisten van deze bepaling inzake de overdracht van gegevens 
aan Elia. Ze merkt echter op dat de bepaling niet duidelijk genoeg is, in het bijzonder met betrekking 
tot de reikwijdte van de gevraagde garanties (“warranty clauses”) en een onnodige afwijking is van de 
regels inzake verantwoordelijkheid in hoofdstuk 13. 

13. De CREG stelt bijgevolg voor om de bepalingen uit de eerste drie streepjes van hoofdstuk 2 
(algemene bepalingen) te verplaatsen en de rest van de paragraaf te schrappen. 

2.2.2. Timing om een of meerdere leveringspunten van een Geaggregeerde CMU te 
schrappen  

14. Het voorstel bevat de volgende bepalingen: 

« 189. To participate to the forthcoming Auction, the deletion of a Delivery Point part of the 
aggregated CMU, in case it is linked to an investment file already submitted to CREG, is only 
possible if introduced by the CRM Candidate or Prequalified CRM Candidate prior to August 
10 of the year of Auction. 

190. In this specific situation, the CRM Candidate may submit a new Prequalification File(s) 
to ELIA with the deleted Delivery Point(s) until 15 August of the year of Auction. ELIA will 
finalize the Prequalification Process within a maximum of ten Working Days, starting from 
Prequalification File submission date. » 

15. De CREG is van mening dat zij meer tijd zou moeten hebben om de ontwerpbeslissing te nemen 
die de basis vormt voor een mogelijke schrapping van een of meerdere leveringspunten van de 
Geaggregeerde CMU. Daarom stelt zij voor de termijnen als volgt aan te passen: 

- de deadline voor het schrappen van een of meerdere leveringspunten van een Geaggregeerde 
CMU zou worden verlengd tot 20 augustus; 

- de deadline voor de indiening van een of meerdere nieuwe prekwalificatiedossiers zou worden 
verplaatst naar 25 augustus; 

- de deadline voor Elia om de prekwalificatie af te ronden zou worden teruggebracht tot vijf 
werkdagen. 

Zo kan de in § 167 genoemde termijn (mededeling van het resultaat van de prekwalificatie aan de 
CREG uiterlijk op 1 september wanneer een investeringsdossier is ingediend) worden nageleefd. 

2.3. VEILINGPROCEDURE 

16. Het voorstel bevat onder andere de volgende bepalingen: 

« 262. The purpose of the Dummy Bids is to correct the volume to be procured in an Auction, 
based on the information received during the Prequalification Process that was not yet 
known during the calibration of the Demand Curve as described in the Royal Decree on 
Methodology. In case of the conditional Dummy Bid as described in paragraph 265, this 
volume correction additionally also depends on the selection of Bids during the Auction 
clearing. 
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263. Dummy Bids have no Bid Price, no Capacity Contract Duration and do not result in 
any contractual obligation for any Prequalified CRM Candidate. 

264. A Dummy Bid is created by ELIA for each Auction, with a volume equal to the sum of 
the derated Opt-out Volumes related to this Auction classified as ‘IN’. The derated Opt-out 
Volume is calculated by multiplying the Opt-out Volume with the Derating Factor applicable 
to the CMU and to the Auction to which the Opt-out Notification relates. 

265. A conditional Dummy Bid is created by ELIA for each Auction and for each Opt-out 
Volume that falls under the descriptions provided in paragraphs 148 or 151, with a volume 
equal to the Opt-out Volume multiplied by the Derating Factor applicable to the CMU and 
to the Auction to which the Opt-out Notification relates. » 

17. De CREG erkent de noodzaak om de vraagcurve die gebruikt wordt bij de veiling aan te passen 
in functie van informatie die niet gekend was of waarmee geen rekening werd gehouden op het 
moment van de kalibratie van de vraagcurve. Elia stelt voor om op basis van de informatie verkregen 
tijdens de prekwalificatie, dummy bids te creëren voor de derated volumes “Opt-out IN”. 

18. Bij het bepalen van de vraagcurve wordt rekening gehouden met een inschatting van de niet in 
aanmerking komende capaciteit (capaciteit die verondersteld wordt niet deel te nemen aan het CRM, 
overeenkomstig de bepalingen van het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de criteria en 
nadere regels voor het in aanmerking komen voor de prekwalificatieprocedure voor wat betreft de 
minimumdrempel en de combinatie van steunmaatregelen3). In het Netbeheerdersverslag van Elia 
werd 1088 MW als niet in aanmerking komend volume beschouwd (883 MW PV en Windinstallaties 
en 205 MW capaciteit aangesloten op distributienetten <1MW). 

19. De CREG schetst hieronder eerst een aantal mogelijke gevallen: 

a. de mogelijkheid bestaat dat een gedeelte van de wind- en PV-installaties toch deelnemen aan 
het CRM, hetzij omdat zij momenteel niet langer steunmaatregelen ontvangen vanaf het begin 
van de eerste leveringsperiode (ondersteuningsperiode afgelopen op 1 november 2025), hetzij 
omdat deze capaciteiten bereid zouden zijn afstand te doen van hun ondersteuning om deel 
te kunnen nemen aan het CRM. Het is op het moment van prekwalificatie dat deze capaciteiten 
bekend zullen zijn. Een verhoging van de vraagcurve is dan nodig. 

b. de kans bestaat dat deze deelnemende capaciteiten (vermeld in punt a) uiteindelijk niet 
gecontracteerd worden maar toch in de markt blijven. Pas na de veiling zal de hoeveelheid 
niet-gecontracteerde capaciteit bekend zijn. Een correctie van de vraagcurve is nodig om te 
voorkomen dat er teveel capaciteit gecontracteerd wordt.  

c. bepaalde capaciteiten die ondersteuning ontvangen (WKK, biomassa,…) werden bij de 
kalibratie van de vraagcurve niet in rekening gebracht en worden dus verondersteld in 
aanmerking te komen. Mogelijks behouden deze capaciteiten hun ondersteuning in 2025 en 
komen ze bijgevolg niet in aanmerking om deel te nemen aan het CRM. Het maximaal volume 
(na derating) wordt ingeschat op 626 MW op distributieniveau >1MW en 1689 MW op 
transmissienetniveau. Een aanpassing van de vraagcurve voor het gedeelte aan niet in 
aanmerking komende capaciteit dient te gebeuren. 

20. Bovenstaande situaties noodzaken eveneens een aanpassing van de vraagcurve (zelfs na het 
afgelopen van de veiling geval b). De CREG meent dat een aanpassing van de vraagcurve voor 
bovenstaande situaties a en b niet (of minstens niet duidelijk) in de werkingsregels werd opgenomen. 

 

3 Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de criteria en nadere regels voor het in aanmerking komen voor de 
prekwalificatieprocedure voor wat betreft de minimumdrempel en de combinatie van steunmaatregelen; zie 
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Draft-ontwerp-KB-criteria-regels-prekwalificatieprocedure-
minimumdrempel-combinatie-steunmaatregelen.pdf 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Draft-ontwerp-KB-criteria-regels-prekwalificatieprocedure-minimumdrempel-combinatie-steunmaatregelen.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Draft-ontwerp-KB-criteria-regels-prekwalificatieprocedure-minimumdrempel-combinatie-steunmaatregelen.pdf
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De CREG stelt voor om de aanpassing van de vraagcurve voor de beschreven gevallen uitdrukkelijk in 
de werkingsregels op te nemen (door het invoeren van positieve en negatieve dummy bids). 

2.4. CONTROLE VAN DE PRELEVERING 

2.4.1. Vastlegging van de preleveringsverplichting 

21. Het voorstel bevat de volgende bepalingen: 

325. For Existing CMUs at both moments of control  and Additional CMUs in phase 2 (at the 
moment of control tcontrol 2, the Pre-delivery Obligation corresponds to eighty percent23 of 
the Pre-delivery Obligations detailed in paragraph 323. 

23 The eighty percent parameter is a tolerance margin proposed on Existing CMUs to cover 
effect of suboptimal situations that may negatively influence the measurements taken by 
ELIA at moment of pre-delivery control (e.g: seasonal effect). 

326. For a Virtual CMU, the Pre-delivery Obligation evolves according the moment of 
occurrence of the pre-delivery control (tcontrol 1 or tcontrol 2): 

327. At moment of control tcontrol 1, the Pre-Delivery Obligation is equal to seventy-five 
percent of the Total Contracted Capacity of the Virtual CMU; and 

328. At moment of control tcontrol 2,  the Pre-Delivery Obligation is equal to twenty-five 
percent of the Total Contracted Capacity of the Virtual CMU. 

22. De CREG is in de eerste plaats van mening dat de preleveringsverplichting niet met een 
tolerantiemarge moet worden verminderd, aangezien de CRM-Spelers de controletijdstippen  tcontrol 1 
en tcontrol 2 kennen. Bovendien vindt het controletijdstip tcontrol 2 plaats op de dag voor het begin van de 
leveringsperiode, op een tijdstip waarop de capaciteiten in principe beschikbaar moeten zijn. 

Bovendien is de CREG van mening dat het ontbreken van een dergelijke tolerantiemarge voor 
Aanvullende CMU's als discriminerend zou kunnen worden beschouwd en bijgevolg zou moeten 
worden geschrapt. 

23. Bovendien overweegt de CREG om § 328 van het voorstel te schrappen aangezien het, in de 
huidige formulering, onvoldoende weergeeft dat alle (100 %) gecontracteerde capaciteit van de 
Virtuele CMU op het tijdstip tcontrol 2, moet zijn omgezet in Bestaande CMU en dit ongeacht de 
verhouding van de gecontracteerde capaciteit die op het tijdstip tcontrol 1, voldeed aan de 
preleveringsverplichting. 

Met andere woorden, volgens de CREG moet het percentage in § 328 100 % zijn in plaats van 25 %. 

2.4.2. Preleveringsboete voor Bestaande CMU’s 

24. Het voorstel bevat de volgende bepaling: 

346. In case of positive Missing Volume determined on an Existing CMU (as per section 
8.4.2.1), ELIA applies for each moment of control (tcontrol 1

 and tcontrol 2), the following financial 
penalty: 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙𝑡𝑦 (𝑖𝑛 𝐸𝑈𝑅) = 6,250 (
€

𝑀𝑊
) 𝑥 𝑀𝑖𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 (𝑀𝑊) 

25. De CREG merkt op dat het mechanisme voor de vaststelling van preleveringssancties erin 
bestaat rekening te houden met het risico van miskenning van de preleveringsverplichting op het einde 
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van de preleveringsperiode, dat een onbeschikbaarheid tijdens de leveringsperiode voorspelt: hoe 
hoger dit risico, hoe hoger de sanctie. De boete is dus zeer hoog voor (bijvoorbeeld) Virtuele CMU's en 
minder hoog voor Bestaande CMU's. Volgens de CREG is het echter niet wenselijk al te grote verschillen 
tussen de soorten CMU's vast te stellen, juist omdat het risico van miskenning van de 
preleveringsverplichting voor sommige soorten CMU's groter is dan voor andere . Theoretisch zou men 
zelfs kunnen overwegen de sancties voor alle soorten CMU's op hetzelfde niveau vast te leggen op 
basis van het principe dat sommige soorten CMU's weinig risico van miskenning inhouden, terwijl 
andere een groot risico inhouden. 

26. In ieder geval wordt, om de Bestaande CMU’s voldoende te stimuleren om hun 
preleveringsverplichtingen na te komen en om de toepasselijke sancties weer in evenwicht te brengen, 
en om de progressiviteit ervan te waarborgen, voorgesteld het bedrag van 6 250 EUR/MW in de 
formule van § 346 te vervangen door een bedrag van 10 000 EUR/MW. 

2.4.3. Gevolg van het gebrek aan communicatie van de Declared Day-Ahead Price 

27. Het voorstel voorziet in de verplichting, voor bepaalde CMU's, om hun "Declared Day-Ahead 
Price" aan Elia mee te delen vóór de aanvang van de capaciteitsleveringsperiode. In dit verband bepaalt 
§ 387 het volgende: 

« A Declared Day-ahead Price can be communicated by the Capacity Provider to ELIA 
through the CRM IT interface from the moment the CMU is an Existing CMU. ELIA 
acknowledges the good reception by notifying back the Capacity Provider.  

In case no Declared Day-ahead Price is confirmed received by ELIA  prior to the start of the 
Transaction Period of a CMU, the corresponding Contracted Capacity will be considered as 
unavailable in the event of an Availability Test performed by ELIA during the Transaction 
Period  (section 9.5). » 

28. De CREG merkt op dat deze bepaling de capaciteitsleverancier sanctioneert in het geval dat Elia 
niet bevestigt dat zij de verklaring tijdig heeft ontvangen terwijl het gebrek aan bevestiging te wijten 
zou kunnen zijn aan nalatigheid van Elia. Bovendien en bovenal ziet de CREG niet in waarom de sanctie 
(het feit dat men als onbeschikbaar wordt beschouwd) afhankelijk wordt gemaakt van de uitvoering 
van een beschikbaarheidstest. 

29. De CREG overweegt om het voorstel op dit punt aan te passen door te bepalen dat: 

- de sanctie van toepassing is bij gebrek aan de overdracht van een verklaring door de 
capaciteitsleverancier; 

- de sanctie erin bestaat de gecontracteerde capaciteit als onbeschikbaar te beschouwen zolang 
de verklaring niet aan Elia is doorgegeven. 

2.5. BESCHIKBAARHEIDSCONTROLES EN -TESTEN 

2.5.1. Controle in geval van gebrek aan AMT Moment 

30. Het voorstel voorziet het volgende: 

« 416. The Capacity Provider ensures an Available Capacity (determined according to section 
9.4.3.2) equaling at least its Obligated Capacity (determined according to section 9.4.3.1) 
for any AMT Hour and each of his CMUs during the Delivery Period.   
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417. ELIA verifies the compliance to this rule on an ad hoc basis, each time over a complete 
AMT Moment and for all CMUs. ELIA selects the AMT Hours to be verified according to a 
procedure approved by the CREG. The procedure is not disclosed publically. 

ELIA submits this procedure to CREG for approval at the latest at the time of submission of 
the Functioning Rules for the Y-1 Auction in 2024 for Delivery Period 2025-2026. 

418. The total number of AMT Moments during which Elia verifies the Availability Obligation 
cannot exceed thirty  for a single Delivery Period. » 

31. De CREG vindt dat Elia minstens één keer per kwartaal een beschikbaarheidscontrole moet 
uitvoeren, zelfs wanneer zich in dat kwartaal geen enkel AMT MOMENT heeft voorgedaan. Dit zal 
waardevolle informatie opleveren over de beschikbaarheid van de capaciteitsleveranciers. Aangezien 
het doel van deze controle informatief is, is de CREG van mening dat, indien bij een dergelijke controle 
buiten het AMT MOMENT blijkt dat de capaciteitsleverancier niet beschikbaar is, de sancties wegens 
onbeschikbaarheid niet zouden moeten worden toegepast. 

Het voorstel zou in die zin moeten worden gewijzigd. 

2.5.2. Beschikbaarheidsverplichtingen – Aangekondigde Niet Beschikbaarheid 

32. Het voorstel van Elia stelt in randnummer 399 het volgende: 

“A Capacity Provider can declare an Announced Unavailability for a maximum of seventy-
five calendar days cumulatively per Delivery Period. Once this limit is reached, the obligation 
to notify limitations on the Capacity persists but ELIA no longer determines any Announced 
Unavailable Capacity. The Announced Unavailable Capacity is equal to zero MW as of this 
point for the remainder of the Delivery Periode.” 

33. In het voorstel van Elia kan een capaciteitsleverancier dus binnen eenzelfde periode van 
capaciteitslevering tot 75 dagen aangekondigde niet beschikbaarheid aangeven. De CREG begrijpt dat 
er zich omstandigheden kunnen voordoen waarbij de capaciteitsleverancier de beschikbaarheid van 
zijn capaciteit niet kan garanderen, maar meent dat het voor het garanderen van de 
bevoorradingszekerheid niet wenselijk is dat een zeer lange periode van onbeschikbaarheid zou 
samenvallen met periodes van schaarste. Gezien mogelijke bevoorradingszekerheidsproblemen zich 
vooralsnog voornamelijk in winterperiodes stellen, meent de CREG dat langdurige geplande 
onbeschikbaarheden tijdens de winter dienen te worden vermeden.  

34. De CREG overweegt daarom om maximaal 25 dagen van aangekondigde niet beschikbaarheid 
toe te laten tijdens de winterperiode (van 1 november tot 31 maart). Over een volledige 
leveringsperiode zou de CREG het plafond van 75 dagen wel behouden.  

2.5.3. Beschikbaarheidsverplichten - onbeschikbaarheidsverplichten 

35. Het voorstel van Elia beschrijft in sectie 9.6.2. de berekening van de 
onbeschikbaarheidspenaliteiten (randnummers 515 t.e.m.522).  

36. Randnummer 517 bepaalt de penaliteitsfactor die moet worden toegepast op ontbrekende 
capaciteit: 

ELIA applies the penalty factor depending on the type of Missing Capacity and the time it 
occurs (time t). For Unannounced Missing Capacity, the penalty factor is equal to 1. For 
Announced Missing Capacity the penalty factor is set according to the season where the 
Missing Capacity was detected. The following table summarizes the value of the penalty 
factor X: 
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 Unannounced 

Missing Capacity 

 

Announced Missing 

Capacity 

01/04/20xx-1 – 

31/10/20xx 

Announced Missing 

Capacity 

01/11/20xx-1 – 

31/03/20xx 

Penalty 

factor (X) 

1 0 0,9 

 

37. Het voorstel van Elia voorziet een penaliteitsfactor van nul voor aangekondigde onbeschikbare 
capaciteit buiten de winterperiode. De CREG meent dat ook buiten de winterperiode een 
penaliteitsfactor zou moeten worden toegepast op aangekondigde onbeschikbare capaciteit die 
evenwel beduidend lager mag zijn dan deze die in de winterperiode van toepassing is. De CREG 
overweegt om de penaliteitsfactor te verhogen tot 0,1 voor de periode tussen 1/04/20xx-1 en 
31/10/20xx. Voor de aangekondigde ontbrekende capaciteit wou de penaliteitsfactor dan op 1,0 
gebracht worden. 

38. Verder meent de CREG dat het verschil tussen onaangekondigde ontbrekende capaciteit en 
aangekondigde ontbrekende capaciteit veel groter dient te zijn. Met het huidige kleine verschil (1-0,9 
= 0,1), bestaat het risico dat de capaciteitshouder tijdens de winterperiode zijn geplande 
onbeschikbaarheid niet aangeeft aan Elia. De CREG overweegt daarom om de penaliteitsfactor voor 
niet aangekondigde ontbrekende capaciteit met een vaste waarde van 0,5 te verhogen ten opzichte 
van de aan de factor voor aangekondigde ontbrekende capaciteit. Dit zou dan leiden tot een 
penaliteitsfactor voor onaangekondigde ontbrekende capaciteit van 0,6 buiten de winterperiode en 
1,5 tijdens de winterperiode. In het huidige voorstel van Elia is deze factor constant op 1 voorgesteld 
voor de volledige leveringsperiode. 

39.  Het voorstel van Elia stelt in randnummer 522 het volgende : 

“The limit of the Unavailability Penalty for one month is equal to twenty percent of the sum 
of the awarded Capacity Remunerations for the Delivery Period multiplied with their 
respective Contracted Capacities as recorded on October 30 preceding the Delivery Period, 
for all Transactions of the CMU meeting one of the two above conditions.” 

40. De CREG meent dat het beperken van de penaliteiten per maand tot 20% van de waarde van de 
capaciteitsvergoeding voor de volledige leveringsperiode zeer laag ligt. Een capaciteitshouder dient 
dan immers al 5 maanden het plafond aan penaliteiten te bereiken alvorens zijn jaarlijkse CRM-
inkomsten te verliezen. Bovendien stelt randnummer 530 dat eens dit plafond bereikt wordt, de 
maandelijkse vergoeding  hersteld wordt voor de rest van de leveringsperiode. De CREG begrijpt dat 
indien 5 maanden onbeschikbaarheid gevolgd worden door 7 maanden beschikbaarheid, de 
capaciteitshouder, ondanks de 5 maanden onbeschikbaarheid, nog steeds 7/12 van zijn jaarlijkse 
vergoeding kan bekomen.  De CREG meent dat, met het oog op het garanderen van de beschikbaarheid 
van de gecontracteerde capaciteiten, dit maandelijks plafond beduidend verhoogd dient te worden. 
De CREG overweegt om dit maandelijks plafond van 20% op te trekken tot 40%. 

2.6. FINANCIËLE GARANTIES 

41. De CREG zou graag weten hoe de marktspelers reageren op een wijziging die Elia in haar voorstel 
heeft aangebracht ten opzichte van haar oorspronkelijke voorstel van 13 november 2020. In § 621 van 
het oorspronkelijke voorstel werd bepaald dat de CRM-Kandidaat, met betrekking tot de primaire 
markt, in het prekwalificatiedossier een voorlopige financiële garantie diende te verstrekken. In § 624 
van dit oorspronkelijke voorstel werd vermeld dat, wat de secundaire markt betreft, de kennisgeving 
van de transactie een voorlopige financiële garantie moest bevatten. 
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In het finale voorstel is nu bepaald dat een (vaste) financiële garantie moet worden verstrekt in het 
prekwalificatiedossier (§ 671) of in de kennisgeving van de transactie op de secundaire markt (§ 675).  

In § 669 van het voorstel wordt echter het volgende vermeld: 

« Before the Transaction Validation Date, the Financial Security is only provisory. Therefore, 
the Financial Security can only be called upon as of the Transaction Validation Date (as 
described in section 11.2.3 and as mentioned in the templates (annexes 18.4.1 and 18.4.2). » 

42. De  CREG zou graag weten of een dergelijke wijziging volgens de marktspelers al dan niet 
gevolgen zal hebben, in het bijzonder wat de kost van de financiële garantie betreft. 

2.7. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT  

2.7.1. Opmerkingen over het voorstel van de Werkingsregels 

43. De manière générale, la CREG est en accord avec la proposition de chapitre 13. Toutefois, elle 
souhaite y apporter un certain nombre de modifications afin d’une part, de clarifier certaines 
dispositions qui sont difficilement compréhensibles et d’autre part, de compléter/préciser certaines 
dispositions, notamment en matière de plafonds de responsabilité. 

2.7.2. Door de CREG overwogen wijzigingen 

44. Ten eerste wil de CREG de aansprakelijkheidsplafonds verduidelijken. In dit verband is de 
aansprakelijkheid van een CRM-actor jegens ELIA in geval van grove nalatigheid beperkt tot een 
maximumbedrag van 600 EUR, vermenigvuldigd met de overeenkomstige gecontracteerde capaciteit 
van een CMU, uitgedrukt in MW (zoals gedefinieerd in bijlage A van het capaciteitscontract). Dit 
maximumbedrag mag echter niet minder bedragen dan 50.000 EUR per schadegeval en per jaar en 
niet meer dan 2.500.000 EUR per schadegeval en per jaar. 

45. De CREG is ook van plan een bepaling op te nemen volgens dewelke de aansprakelijkheid van 
ELIA ten aanzien van één of meerdere CRM Actoren in het kader van een zelfde schadegeval beperkt 
zal zijn tot een bedrag van 5.000.000 EUR, desgevallend verdeeld pro rata het bedrag van de 
veroordeling. Bovendien zal de aansprakelijkheid van ELIA beperkt worden tot een totaal bedrag van 
15.000.000 EUR per jaar, ongeacht het aantal schadegevallen.  

46. Ten tweede overweegt de CREG de bepaling te schrappen volgens welke vertragingen bij het 
verkrijgen van vergunningen of toelatingen geen geval van overmacht vormen.  

47. De CREG overweegt echter om de mogelijkheid om meer specifieke bepalingen (met name de 
uitsluiting van bepaalde gevallen van Overmacht) in het Capaciteitscontract op te nemen. 

48. Ten derde wil de CREG meer duidelijkheid verschaffen over de interactie met andere 
Gereglementeerde Contracten. De bedoelde Gereglementeerde Contracten zijn de contracten 
vermeld in artikel 4, §1 van het federaal Technisch Reglement en de Gereglementeerde Contracten op 
regionaal niveau. 

49. Onverminderd de boetes die krachtens de Werkingsregels verschuldigd zouden zijn, wordt in 
het voorstel reeds bepaald dat het bedrag dat de CRM Actor of ELIA voor hetzelfde incident wegens 
grove nalatigheid verschuldigd is uit hoofde van een ander tussen hen gesloten Gereglementeerd 
Contract in mindering wordt gebracht van het bedrag van de verschuldigde schadevergoeding 
krachtens de aansprakelijkheidsregeling waarin de Werkingsregels voorzien. 
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50. De CREG overweegt echter een bepaling toe te voegen om te verduidelijken dat de 
Werkingsregels de toepassing van de bepalingen van deze andere Gereglementeerde Contracten op 
geen enkele wijze beperken, zelfs indien de niet-naleving van een verplichting uit hoofde van de 
Werkingsregels een impact heeft op de uitvoering van een verplichting uit hoofde van het toepasselijke 
Gereglementeerde Contract. 

 

2.8. VERWERKING VAN GEAGGREGEERDE CMU’S MET EEN 
MEERJARENCONTRACT 

51. Om de leveringspunten die in een Geaggregeerde CMU zijn opgenomen gelijke 
toegangsvoorwaarden tot een meerjarencontract te laten genieten, bepaalt artikel 5, § 1 van het 
ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de investeringsdrempels en de criteria voor het in 
aanmerking komen van investeringskosten dat de beheerder van een geaggregeerde offerte waarvoor 
de CREG verschillende mogelijke combinaties van capaciteiten heeft geïdentificeerd die recht geven 
op klassering in verschillende capaciteitscategorieën de mogelijkheid heeft om één van deze 
combinaties te kiezen. Indien dit bod op de veiling wordt gekozen, wordt het bij de gekozen combinatie 
behorende nominale referentievermogen gecontracteerd.  

Opdat deze CMU eveneens de aggregatievoordelen zou kunnen genieten, moet zij jaarlijks, tijdens de 
looptijd van het meerjarencontract, de mogelijkheid hebben om zich te associëren met bijkomende 
leveringspunten om haar reductiefactor te verbeteren (zonder dat dit een effect heeft op het nominale 
referentievermogen van de gecontracteerde CMU). 

52. De CREG is van mening dat de werkingsregels hiermee meer rekening zouden moeten houden. 

Het begrip “Geassocieerd Leveringspunt” zou aan de definities moeten worden toegevoegd om de 
geprekwalificeerde leveringspunten aan te duiden die geassocieerd zijn met een Geaggregeerde CMU 
met een meerjarencontract, om de reductiefactor ervan te verbeteren (hoofdstuk 3). 

De Geassocieerde Leveringspunten rechtvaardigen de aanpassing van de reductiefactor van de CMU. 
Zij zouden dan ook aan Elia moeten worden meegedeeld in het kader van de prekwalificatieprocedure 
(§ 73, tabel 2) en de actualisering van de CMU-gegevens (§ 197, derde streepje).  

Deze Geassocieerde Leveringspunten zouden geen deel mogen uitmaken van of niet geassocieerd 
mogen worden met een andere CMU (§ 66). 

De verhoging van de reductiefactor van de CMU als gevolg van de associatie zou leiden tot een 
verhoging van het in aanmerking komende volume voor één capaciteitsleveringsperiode (§ 159). Dit 
resterende in aanmerking komende volume zou door de CMU op de primaire markt of op de 
secundaire markt kunnen worden aangeboden voor een maximale duur van de leveringsperiode. 

Het voorstel zou ook moeten voorzien dat het Capaciteitscontract een bijlage bevat met een lijst van 
de Geassocieerde Leveringspunten die de verhoging van de reductiefactor rechtvaardigen. 

In het kader van de beschikbaarheidscontrole (hoofdstuk 9) zou moeten worden gespecificeerd dat de 
met de CMU Geassocieerde Leveringspunten op dezelfde wijze in aanmerking worden genomen als de 
CMU-Leveringspunten. Op die manier zou bij de bepaling van de beschikbare capaciteit (punt 9.4.3.2.) 
en bij de beschikbaarheidstesten (punt 9.5.) rekening worden gehouden met deze twee soorten 
leveringspunten. Er zou ook een onbeschikbaarheid kunnen worden gemeld met betrekking tot het 
nominale referentievermogen van de Geassocieerde Leveringspunten (§ 393). 
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2.9. GESCHILLEN   

2.9.1. Opmerkingen over het voorstel van de Werkingsregels 

53. Het CRM zal wellicht aanleiding geven tot een groot aantal geschillen in verband met de 
verschillende fasen en procedures die in het kader van dit mechanisme zijn voorzien, en die 
waarschijnlijk door een groot aantal actoren aan de orde zullen worden gesteld. De CREG is daarom 
van mening dat het van essentieel belang is om op een duidelijke en begrijpelijke manier te voorzien 
in een snel en doeltreffend mechanisme voor geschillenbeslechting, waarbij rekening wordt gehouden 
met de specifieke kenmerken van het CRM. 

54. In dit verband is de CREG van mening dat het niet passend is om bijna alle geschillen die in het 
kader van het CRM kunnen ontstaan, voor te leggen aan de Ondernemingsrechtbank, zoals de ELIA in 
de voorgestelde Werkingsregels heeft bepaald. De meeste geschillen die in het kader van het CRM 
kunnen ontstaan, vereisen immers een snelle oplossing gezien de belangrijke belangen die zij kunnen 
oproepen, zowel voor de individuele actor als voor het goede functioneren van het CRM in ruime zin. 
Bovendien kan het aantal geschillen dat in het kader van de CRM kan ontstaan, leiden tot een 
overbelasting van de bevoegde rechtbanken, en met name van de Ondernemingsrechtbank te Brussel. 
Dit zou tot aanzienlijke vertragingen leiden. Zelfs bij afwezigheid van vertragingen, is het zo dat de 
termijnen die in het algemeen gelden voor procedures voor de Ondernemingsrechtbank moeilijk 
verenigbaar zijn met de vereisten van het CRM. 

55. Ten slotte vereist de beslechting van geschillen in het kader van het CRM een goede kennis van 
de technische, juridische en economische aspecten van dit mechanisme en meer in het algemeen van 
de energiemarkt. Er moet dus een hoog niveau van deskundigheid over deze materies worden 
geboden. 

2.9.2. Door de CREG overwogen wijzigingen 

56. Om de hierboven vermelde risico's en moeilijkheden te beperken, wil de CREG in de 
Werkingsregels de mogelijkheid (en niet de verplichting) voorzien om een specifiek arbitraal 
geschillenbeslechtingsmechanisme te gebruiken. 

57. Daartoe wordt een CRM Geschillencommissie opgericht. Die bestaat uit twee ad hoc leden 
aangeduid door de partijen en in principe de Voorzitter die door de CREG hiervoor wordt aangesteld. 
Desalniettemin, indien de partijen menen dat bij voorkeur een andere persoon als Voorzitter wordt 
aangeduid in het kader van hun geschil, kan de Voorzitter van de Geschillencommissie (voor dit geschil) 
aangeduid worden in gemeenschappelijk akkoord van de ad hoc leden die door de partijen werden 
aangeduid.  

58. Voor de  CRM Geschillencommissie kunnen twee verschillende procedures worden gevolgd: de 
Aanbevelingsprocedure of de procedure van Bindend Besluit. 

59. De Aanbevelingsprocedure is van toepassing wanneer de partijen de CRM Geschillencommissie 
verzoeken om informele bijstand bij hun geschil. Daartoe neemt de Voorzitter van de CRM 
Geschillencommissie het initiatief tot informele besprekingen of, zo nodig, vergaderingen met de 
partijen. Na de besprekingen brengt de Voorzitter binnen een bepaalde termijn een schriftelijke 
aanbeveling uit die, indien de partijen daarmee instemmen, in een schriftelijke overeenkomst kan 
worden opgenomen.  
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60. Indien aan het einde van de Aanbevelingsprocedure geen minnelijke schikking is gevonden, kan 
de meest gerede partij de CRM Geschillencommissie hetzij verzoeken een Bindend Besluit te nemen, 
hetzij besluiten het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 

61. Indien een procedure voor een Bindend Besluit wordt ingeleid, moet elke partij binnen een 
bepaalde termijn een memorie indienen waarin zij haar standpunten uiteenzet en alle nodige 
documenten en inlichtingen verstrekt. De CRM Geschillencommissie doet binnen een bepaalde termijn 
(behoudens dringendheid, 2 of 3 maanden) een bindende uitspraak. De kost voor het aanhangig 
maken bij de Commissie, die op forfaitaire wijze bepaald wordt bij de aanvang van het geschil, kan ten 
laste worden gelegd aan de verliezende partij.  

2.10. TRANSPARANTIE EN MOTIVERING   

2.10.1. Opmerkingen over het voorstel van de Werkingsregels 

62. De CREG is van oordeel dat de regels inzake Transparantie zoals voorzien in het voorstel van 
Werkingsregels ontoereikend zijn. Aangezien het gaat om een steunregeling van de overheid die een 
aantal openbare-dienstverplichtingen oplegt, is het van essentieel belang te zorgen voor een zo groot 
mogelijke transparantie van de relevante informatie met betrekking tot het CRM. Deze Transparantie 
moet onder meer de goede werking en de aantrekkelijkheid van het CRM waarborgen, de kans op 
geschillen verkleinen en een doeltreffende controle van het CRM en transacties waarborgen. 

2.10.2. Door de CREG overwogen wijzigingen 

63. In het algemeen is het van essentieel belang dat ELIA alle relevante informatie over het CRM 
publiceert, behalve wanneer die publicatie niet verenigbaar is met de bescherming van de 
bedrijfsgeheimen van een CRM-Actor of de goede werking van het CRM dreigt te ondermijnen. 

64. Meer in het bijzonder moet ELIA zorgen voor de publicatie van een Veilingverslag dat ten minste 
precieze (en ook geaggregeerde) informatie bevat over Opt-Out volumes, dummy bids en 
veilingresultaten. Het veilingrapport moet te dien einde minimaal de volgende informatie bevatten: 

- Opt-Out Volumes: precieze informatie over de Opt-Out volumes die tijdens de 
prekwalificatieprocedure zijn vastgesteld. Deze informatie omvat ten minste de categorie van 
het Volume ("In" of "Out"), de identificatie van de CMU (met het type technologie) en van de 
CRM-Kandidaat, de gevolgde procedure (standaard of fast-track) en de Opt-Out 
kennisgevingen per CRM-Aanvrager. Het verslag bevat ook een aantal geaggregeerde 
gegevens. 

- Dummy Bids: details van de door ELIA aangebrachte correcties op de vraagcurve. Dit omvat 
nadere gegevens over de tijdens de voorselectie ontvangen informatie (die nog niet bekend 
was toen de vraagcurve werd gekalibreerd), en op basis waarvan ELIA het door de Veiling 
beoogde volume heeft gecorrigeerd. 

Resultaten van de veiling: precieze informatie over de in het kader van de Veiling 
geselecteerde en niet geselecteerde biedingen. Deze informatie betreft ten minste, de 
identificatie van de CMU (CMU’s in het geval van gekoppelde biedingen), de naam van de CRM-
Kandidaat, de type technologie, het volume, de duur van het Capaciteitscontract, het CMU-
type ( geaggregeerd/ niet-geaggregeerd), de status van de Bestaande/Additionele/Virtuele 
CMU en het aansluitingsniveau. Het verslag bevat ook een aantal geaggregeerde gegevens. 

 



 

Niet-vertrouwelijk  16/16 

65. De te publiceren informatie kan in een volgende versie van de Werkingsregels nader worden 
gespecificeerd. De transparantieverplichtingen met betrekking tot de secundaire markt en de 
beschikbaarheid zullen ten laatste worden bepaald bij het opmaken van de Werkingsregels na de 
eerste veiling. 

 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Andreas TIREZ Koen LOCQUET 
Directeur Directeur Wnd. voorzitter van het directiecomité 

 




