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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 respectievelijk 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2015 en van 12 januari 2017. Meer informatie 
en de links naar de publicaties vindt u hier.  

 

OVERZICHT 

Onderwerp: 

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpvoorstel 2267 betreffende de 
brutokost van een nieuwkomer en de correctiefactor X voor de T-4 veiling met leveringsperiode 2026-
2027 

Modaliteiten voor opmerkingen: 

1) Raadplegingsperiode: 

Deze raadplegingsperiode bedraagt 1 maand en loopt af op 31.08.2021 om 23.59 CET inbegrepen. 

2) Vorm voor indiening van opmerkingen: 

- Per e-mail aan consult.2267@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 
(andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld 
te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.  

3) Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen: 

Bart De Waele, +32 2 289 76 75, consult.2267@creg.be 

 

RAADPLEGINGSDOCUMENTEN : 

Ontwerpvoorstel (C)2267 

http://www.creg.be/nl/over-de-creg/wie-zijn-we-en-wat-doen-we
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INLEIDING 

1. In het kader van de voorbereiding van de eerste veiling T-4 die in 2021 zal plaatsvinden met 
capaciteitslevering startend op 1 november 2025, heeft de CREG op 30 juni 2020, een ontwerpvoorstel 
geformuleerd voor de brutokost van een nieuwkomer en de correctiefactor. Na een publieke 
consultatie formuleerde de CREG het ontwerpvoorstel 2086/2 op 24 september 2020. Wegens het 
ontbreken van een wettelijke basis (enkel een ontwerp van koninklijk besluit was beschikbaar), kon de 
CREG geen formeel voorstel uitbrengen en bleef dit document het statuut van ontwerpvoorstel 
behouden. De wettelijke basis is er gekomen met het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling 
van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun 
berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, 
alsook de methode en de voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de 
toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme (hierna, “het koninklijk besluit van 28 april 2021”).  

2. Het voorliggende ontwerpvoorstel wordt gemaakt met toepassing van artikel 4, §1, van het 
koninklijk beluit van 28 april 2021 en bevat het voorstel van de CREG voor de brutokost van een 
nieuwkomer en de correctiefactor X. 

3. Dit ontwerpvoorstel bestaat uit vijf hoofdstukken.  

In het eerste hoofdstuk wordt het wettelijke kader behandeld.  

Het tweede hoofdstuk bevat de antecedenten. 

Het derde hoofdstuk behandelt de raadplegingsmodaliteiten over huidig ontwerpvoorstel.  

Het vierde hoofdstuk bevat het eigenlijke voorstel voor de brutokost van een nieuwkomer en de 
correctiefactor X.  

Het vijfde hoofdstuk bevat de conclusie van dit ontwerpvoorstel. 

4. Dit ontwerpvoorstel werd goedgekeurd door het directiecomité van de CREG door middel van 
een schriftelijke procedure die aanving en eindigde op 30 juli 2021. 
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1. WETTELIJK KADER  

1.1. NATIONALE WETGEVING 

1.1.1 De Elektriciteitswet 

5. Op 22 april 2019 werd de wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt, teneinde een capaciteitsvergoedingsmechanisme in te stellen, 
goedgekeurd. Deze wet creëert een algemeen kader met het oog op de invoering van een marktbreed 
capaciteitsmechanisme en bepaalt het proces en de taakverdeling voor de uitwerking van de 
verschillende deelaspecten van het capaciteitsvergoedingsmechanisme door middel van diverse 
koninklijke besluiten en marktregels. Deze wet werd gewijzigd door de wet van 15 maart 2021 tot 
wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot 
wijziging van de wet van 22 april 2019 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt, teneinde een capaciteitsvergoedingsmechanisme in te stellen.  

 

6. Artikel 7undecies, §1, van de Elektriciteitswet legt het basisprincipe van periodieke veilingen vast 
en benadrukt onder meer het belang van de kostenbeheersing van het ingestelde 
capaciteitsvergoedingsmechanisme:  

“Er wordt een capaciteitsvergoedingsmechanisme ingesteld. 

Het capaciteitsvergoedingsmechanisme functioneert op basis van periodieke veilingen met 
het oog op de toekenning van de capaciteitsvergoeding. 

Het capaciteitsvergoedingsmechanisme is zodanig ontworpen dat de kostprijs ervan zo laag 
mogelijk blijft.” 

 

7. Artikel 7undecies, §2 van de Elektriciteitswet voorziet: 

“De Koning bepaalt bij besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, met welke 
parameters het volume van de aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun 
berekeningsmethode, op voorstel van de commissie, na raadpleging van de marktspelers, 
en na advies van de Algemene Directie Energie. 

De Koning bepaalt bij besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de andere dan de 
in het eerste lid bedoelde parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, 
d.w.z. de reductiefactoren, de referentieprijs, de intermediaire prijslimiet(en) die van 
toepassing is / zijn op bepaalde capaciteiten die beantwoorden aan specifieke criteria, en de 
uitoefenprijs, inclusief hun berekeningsmethode, op voorstel van de netbeheerder, dat 
wordt opgesteld na raadpleging van de marktdeelnemers, en na advies van de commissie. 

 

8. Artikel 7undecies, §3 van de Elektriciteitswet voorziet: 

“Op basis van de door de Koning overeenkomstig paragraaf 2, eerste lid, bepaalde 
parameters en hun berekeningsmethoden, stelt de netbeheerder een verslag op met de 
berekeningen die nodig zijn voor het opstellen van het in paragraaf 4 bedoelde voorstel. 

Op basis van de door de Koning in toepassing van paragraaf 2, tweede lid, bepaalde 
parameters en berekeningsmethoden, doet de netbeheerder een voorstel voor de 
reductiefactoren, de referentieprijs, de intermediaire prijslimiet(en) en de uitoefenprijs voor 
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de veilingen vier jaar en één jaar voor de periode van de capaciteitslevering, alsook voor het 
maximale volume aan capaciteit dat in het kader van de betreffende veiling kan 
gecontracteerd worden met alle houders van niet bewezen capaciteit. 

Uiterlijk op 15 november van ieder jaar worden het verslag en het voorstel van de 
netbeheerder bedoeld in het eerste en tweede lid overgemaakt aan de minister, de 
commissie en de Algemene Directie Energie. 

Uiterlijk op 1 februari van ieder erop volgend jaar, geeft de commissie een advies aan de 
minister over het voorstel van de netbeheerder bedoeld in het tweede lid.” 

 

9. Artikel 7undecies, §4 van de Elektriciteitswet voorziet: 

“Uiterlijk op 1 februari van ieder erop volgend jaar, doet de commissie aan de minister, een 
voorstel over de specifieke waarden van de parameters waarmee het volume aan te kopen 
capaciteit wordt bepaald bedoeld in paragraaf 2, eerste lid, met het oog op de organisatie 
van de veilingen vier jaar en één jaar voor de periode van capaciteitslevering, en bezorgt 
daarvan een kopie aan de Algemene Directie Energie en de netbeheerder. De commissie 
doet dat voorstel na toepassing van de betreffende berekeningsmethode bedoeld in 
paragraaf 2, eerste lid, en op basis van de berekeningen van het in paragraaf 3, lid 1, 
bedoelde verslag van de netbeheerder. Dit voorstel bevat eveneens een voorstel voor het 
minimale volume dat moet worden gereserveerd voor de veiling die één jaar voor de periode 
van capaciteitslevering plaatsvindt. Dit minimaal te reserveren volume is minstens gelijk aan 
de capaciteit die gemiddeld minder dan 200 draaiuren heeft per jaar teneinde de totale 
piekcapaciteit af te dekken.” 

 

10. Artikel 7undecies, §5 van de Elektriciteitswet voorziet: 

“Uiterlijk op 1 maart van ieder jaar geven de Algemene Directie Energie en de netbeheerder 
een advies aan de minister over het voorstel van de commissie bedoeld in paragraaf 4.” 

 

11. Artikel 7undecies, §6, eerste lid van de Elektriciteitswet voorziet: 

“Uiterlijk op 31 maart van ieder jaar, op basis van de voorstellen en de adviezen bedoeld in 
de paragrafen 3, 4 en 5, met het oog op het verzekeren van het vereiste niveau aan 
bevoorradingszekerheid zoals bepaald in paragraaf 7, na overleg in de Ministerraad, geeft 
de minister instructie aan de netbeheerder om de veilingen te organiseren voor de 
onderzochte perioden van capaciteitslevering, stelt de parameters vast die nodig zijn voor 
hun organisatie, bepaalt het maximale volume aan capaciteit dat in het kader van de 
betreffende veiling kan gecontracteerd worden met alle houders van niet bewezen 
capaciteit, en bepaalt het minimaal te reserveren volume voor de veiling die één jaar voor 
de periode van capaciteitslevering georganiseerd wordt. Dit minimaal te reserveren volume 
is minstens gelijk aan de capaciteit die gemiddeld minder dan 200 draaiuren heeft per jaar 
teneinde de totale piekcapaciteit af te dekken.” 
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12. Artikel 7undecies, §6, eerste lid van de Elektriciteitswet verwijst tevens naar artikel 7undecies, 
§7, van de Elektriciteitswet daar waar het gaat om de bepaling van het vereiste niveau aan 
bevoorradingszekerheid (“de betrouwbaarheidsnorm”). Met betrekking tot de 
betrouwbaarheidsnorm bepaalt artikel 7undecies, §7, van de Elektriciteitswet het volgende: 

“Het niveau van bevoorradingszekerheid te bereiken door het capaciteitsvergoedings-
mechanisme, komt overeen met de betrouwbaarheidsnorm. De vraagcurves voor de 
veilingen worden zodanig gekalibreerd dat deze betrouwbaarheidsnorm bereikt wordt. 

Op voorstel van de commissie, gebaseerd op de methode bedoeld in artikel 23(6) van de 
Verordening (EU) nr. 2019/943, bepaalt de Koning, na advies van de Algemene Directie 
Energie en van de netbeheerder, bij een besluit overlegd in Ministerraad, de 
betrouwbaarheidsnorm. Hetgeen bepaald wordt in artikel 7bis, § 2, geldt als 
betrouwbaarheidsnorm totdat de Koning de betrouwbaarheidsnorm heeft bepaald 
krachtens dit lid. 

De Algemene Directie Energie, in samenwerking met het Federaal Planbureau en de 
commissie, wordt aangewezen als de bevoegde autoriteit om de enkele raming vast te 
stellen van de waarde van de verloren belasting, bedoeld in artikel 11 van de Verordening 
(EU) 2019/943 en, voor het eerst, binnen de zes maanden na de publicatie van het 
goedgekeurde voorstel, bedoeld in artikel 23, lid 6, ervan. Elke enkele raming, vastgesteld 
door de Algemene Directie Energie in uitvoering van deze Verordening, wordt goedgekeurd 
door de Koning bij besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad. 

De Algemene Directie Energie wordt aangewezen om de kosten voor een nieuwe toegang te 
bepalen, bedoeld in artikel 23, lid 6, van de Verordening (EU) 2019/943 van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit. De 
kost van een nieuwe toegang wordt goedgekeurd door de Koning bij besluit, vastgesteld na 
overleg in de Ministerraad. 

Voor de opmaak van het verslag, de adviezen, de voorstellen en van de beslissing bedoeld in 
de paragrafen 2 tot en met 6 wordt rekening gehouden met de betrouwbaarheidsnorm die 
in werking is op 15 september van het jaar voorafgaand aan het jaar van de veiling.” 

 

1.1.2 Het koninklijk besluit van 28 april 2021 

13. In uitvoering van artikel 7undecies, §§2, 3 en 6 van de Elektriciteitswet werd het koninklijk 
besluit aangenomen van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te 
kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die 
nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen 
van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van 
het capaciteitsvergoedingsmechanisme.  

14. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 april 2021 legt het volgende vast: 

§ 1. De netbeheerder maakt zijn verslag en zijn voorstel bedoeld in artikel 7undecies, § 3, 
van de wet van 29 april 1999 en zoals beschreven in artikel 7, § 2 op basis van een 
referentiescenario, bedoeld in artikel 3, § 7 en de intermediaire waarden, bedoeld in artikel 
4, op. 

§ 2. De commissie doet haar voorstel bedoeld in artikel 7undecies, § 4, van de wet van 29 
april 1999, op basis van datzelfde referentiescenario en dezelfde intermediaire waarden. 
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15. Met betrekking tot de intermediaire waarden bepaalt artikel 4 van het Koninklijk besluit van 28 
april 2021: 

“§ 1. De commissie stelt in samenwerking met de netbeheerder een voorstel op van de 
volgende intermediaire waarden : 

1° de brutokost van een nieuwkomer van de technologieën die opgenomen zijn in de 
beperkte lijst van technologieën, bedoeld in artikel 10, § 4; 

2° de correctiefactor X, die toelaat de maximumprijs te bepalen, zoals bedoeld in artikel 10, 
§ 8 en 9, en die toelaat het maximale volume tegen de maximumprijs te berekenen, door het 
niveau van bevoorradingszekerheid aan te passen, zoals bedoeld in artikel 11, § 2, 1°. 

§ 2. Het voorstel wordt onderworpen aan een openbare raadpleging gedurende minimaal 
één maand en wordt aangepast in functie van de resultaten ervan. Dit voorstel omvat 
eveneens de gewogen gemiddelde kost van kapitaal die in aanmerking genomen is in 
paragraaf 1, 1°, teneinde de brutokost van een nieuwkomer te berekenen. 

§ 3. De intermediaire waarden worden uiterlijk op 15 september van elk jaar vastgelegd 
door de Minister op basis van het voorstel van de commissie en diens consultatieverslag. De 
Minister kan hierbij afwijken van het voorstel van de commissie mits passende motivatie.” 

 

16. Verder bepaalt artikel 10, §4 van het koninklijk besluit van 28 april 2021: 

“De methode voor het bepalen van de brutokost van verschillende technologieën, bedoeld 
in artikel 5, is de in overeenstemming met artikel 27 van Verordening (EU) 2019/943 
goedgekeurde methodologie van artikel 23, lid 6 van Verordening (EU) 2019/943. Indien een 
dergelijke methode ontbreekt op het moment van de berekening, zal de brutokost van 
verschillende technologieën worden bepaald volgens de twee hieronder beschreven stappen 
: 

Eerst wordt op basis van de volgende criteria een beperkte lijst van in aanmerking komende 
technologieën opgesteld : 

1° de referentie voor elke technologie moet een nieuwkomer zijn, die nog niet toegetreden 
is tot de elektriciteitsmarkt en waarvoor nog geen bestaande infrastructuur beschikbaar is; 

2° de lijst is gebaseerd op de in de Belgische regelzone bestaande technologieën en op de 
technologieën die redelijkerwijs voor het betrokken jaar beschikbaar zouden kunnen zijn; 

3° voor technologieën met een aantal draaiuren van dezelfde grootteorde, worden de 
technologieën met significant hogere kostenparameters uitgesloten van de beperkte lijst; 

4° de technologieën moeten voldoen aan de CO2-emissiegrenswaarden, bedoeld in artikel 
22, lid 4, van Verordening (EU) 2019/943 en andere wettelijke grenswaarden. 
Ten tweede wordt een gedetailleerde analyse van de kosten over de hele levensduur van de 
referentie voor elke technologie uitgevoerd op basis van de beperkte lijst van in aanmerking 
komende technologieën en rekening houdend met de reductiefactor verbonden aan elke 
technologie, zoals bedoeld in artikel 13, om de waarde van de brutokost van een 
nieuwkomer te bepalen, evenals het bijbehorende referentiemodel voor elke technologie.” 
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1.2. DE ELEKTRICITEITSVERORDENING 

17. Voor de berekeningsmethode van de intermediaire waarden verwijst het koninklijk besluit van 
28 april 2021 naar artikel 23, lid 6, van de verordening (EU) 2019/943 van 5 juni 2019 betreffende de 
interne markt voor elektriciteit (hierna, de “Elektriciteitsverordening”). Voor de berekening van de 
kosten voor een nieuwe toegang wordt ook in artikel 7undecies, §7 van de elektriciteitswet verwezen 
naar dezelfde bepalingen van de Elektriciteitsverordening. 

18. Daarin wordt het volgende bepaald: 

“Uiterlijk op 5 januari 2020 dient het ENTSB voor elektriciteit bij ACER een 
ontwerpmethodologie in voor de berekening van:  

a) de waarde van de verloren belasting;  

b) de "kosten voor nieuwe toegang" voor productie of vraagrespons, en  

c) de in artikel 25 bedoelde betrouwbaarheidsnorm.  

De methodologie is gebaseerd op transparante, objectieve en verifieerbare criteria.” 

Op 2 oktober 2020 nam ACER de beslissing 23/2020 over de methodologie voor de berekening van de waarde 
van de verloren belasting, de kost voor nieuwe toegang en de betrouwbaarheidsnorm. 

19. Het is met het oog op de opmaak van een voorstel bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit 
van 28 april 2021 dat de CREG dit ontwerpvoorstel van intermediaire waarden heeft geformuleerd en 
nu onderwerpt aan een openbare raadpleging gedurende minimaal één maand.  

2. ANTECEDENTEN 

20. Op 24 september 2020 formuleerde de CREG haar ontwerpvoorstel (C)2086/2, waarbij de 
brutokost van een nieuwkomer en de correctiefactor X werd bepaald met het oog op de veiling in 2021 
(hierna, “Voorstel 2086/2”)1. 

21. Op 20 oktober 2020 ontving de CREG een kopie van de brief van de Minister bevoegd voor 
energie gericht aan Elia, waarin de intermediaire waarden werden aangegeven die Elia diende te 
gebruiken in het kader van de voorbereidingswerkzaamheden voor de eerste CRM-veiling. Op 2 punten 
werd van het Voorstel 2086/2 afgeweken : 

- er werd gevraagd aan Elia om geen rekening te houden met Market Response uit de lijst van 
technologieën. 

- er werd gevraagd aan Elia om een correctiefactor X van 1,5 te gebruiken in plaats van 1,1 door 
de CREG voorgesteld.  

22. Op 28 januari 2021 formuleerde de CREG het ontwerpvoorstel (C)2192/1 over de parameters 
waarmee de aan te kopen hoeveelheid capaciteit wordt bepaald voor de T-4 veiling in 2021 met 
leveringsperiode 2025-2026. In het kader van het opmaken van dit ontwerpvoorstel had de CREG aan 
Elia gedetailleerde kwantitatieve informatie opgevraagd over de simulaties die Elia had gemaakt bij 
het opstellen van het netbeheerdersverslag. Deze vraag werd herhaald in april en mei 2021, evenwel 
zonder positief gevolg. De gevraagde informatie had nuttig gebruikt kunnen worden in het kader van 

 

1 Voorstel (C)2086/2 van 24 september 2020, zie https://www.creg.be/nl/publicaties/voorstel-c20862  

https://www.creg.be/nl/publicaties/voorstel-c20862
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de bepaling van de jaarlijkse infra-marginale inkomsten, nodig voor de bepaling van de correctiefactor 
X. 

23. Op 28 april 2021 werd het koninklijk besluit tot vaststelling van de parameters waarmee het 
volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere 
parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden 
tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) 
in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme genomen. 

24. Op 30 april 2021 nam de Minister bevoegd voor Energie een Ministerieel besluit tot vaststelling 
van de intermediaire waarden voor de veiling in 2021 overeenkomstig artikel 4, § 3, van het koninklijk 
besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen 
capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig 
zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van 
individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme. De inhoud van dit Ministerieel besluit ligt in lijn met de hoger 
vermelde brief van 20 oktober 2020.  

25. Op 7 mei 2021 heeft de Algemene Directie Energie, op basis van de bevoegdheden die haar 
werden toegekend door artikel 7undecies, §7, van de Elektriciteitswet, in een nota “Détermination du 
coût d’un nouvel entrant (CONE)”de kosten voor een nieuwe toegang voor door de Algemene Directie 
Energie weerhouden referentietechnologieën bepaald, met het oog op het uitwerken van een voorstel 
van betrouwbaarheidsnorm door de CREG. 

26. Op 28 mei 2021 heeft de CREG, op vraag van de Minister bevoegd voor Energie, een voorstel 
van betrouwbaarheidsnorm voor het Belgisch grondgebied uitgebracht2. 

27. In het kader van de samenwerking met de netbeheerder die vereist is door het koninklijk besluit 
van 28 april 2021, heeft de CREG, op 28 juli 2021 de grote lijnen van dit voorstel overgemaakt aan Elia 
met het oog op een eerste feedback. Op 29 juli 2021 ontving de CREG de reactie van Elia.  

  

 

2 Voorstel (C)2243 van 28 mei 2021: voorstel van betrouwbaarheidsnorm voor het Belgisch grondgebied, 
https://www.creg.be/nl/publicaties/voorstel-c2243  

https://www.creg.be/nl/publicaties/voorstel-c2243


 

Niet-vertrouwelijk  10/16 

3. RAADPLEGING 

28. Overeenkomstig artikel 4, §2, van het koninklijk besluit van 28 april 2021 wordt gedurende 
minstens één maand een openbare raadpleging georganiseerd via de website van de CREG over dit 
ontwerpvoorstel. 

3.1. VERTROUWELIJKE INFORMATIE 

29. 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.  

30. Bij vertrouwelijke antwoorden, vraagt de CREG om duidelijk aan te geven of de 
vertrouwelijkheid hetzij enkel het vermijden van de publicatie viseert (in dit geval zal de reactie 
gedeeld worden met de andere leden van het CRM-opvolgingscomité), hetzij ook geldt ten aanzien 
van de andere leden van het CRM-opvolgingscomité (in dit geval zal de CREG de reactie als absoluut 
vertrouwelijk zien, en het antwoord niet delen met de andere leden van het CRM-opvolgingscomité). 

3.2. ANONIMITEIT 

31. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben 
om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.  

32. Net als voor vertrouwelijke informatie, vraagt de CREG om duidelijk aan te geven of de 
gevraagde anonimiteit hetzij enkel het vermijden van de onthulling van de identiteit van de respondent 
bij publicatie viseert (in dit geval zal de identiteit van de respondent wel gedeeld worden met de 
andere leden van het CRM-opvolgingscomité), hetzij ook geldt ten aanzien van de andere leden van 
het CRM-opvolgingscomité (in dit geval zal de CREG identiteit van de respondent niet gedeeld worden 
met de andere leden van het CRM-opvolgingscomité). 
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4. VOORSTEL VOOR DE BRUTOKOST VAN EEN 
NIEUWKOMER EN CORRECTIEFACTOR X 

4.1. VOORAFGAANDE BEMERKINGEN 

33. De CREG stelt enerzijds vast dat de bevoegdheid om de kost van een nieuwe toegang voor 
referentietechnologieën te bepalen aan de Algemene Directie Energie werd toegekend door artikel 
7undecies,§7, van de Elektriciteitswet in het kader van de bepaling van de betrouwbaarheidsnorm en 
anderzijds dat, op basis van artikel 4 van het koninklijk besluit van 28 april 2021, de CREG de brutokost 
van een nieuwkomer moet voorstellen in het kader van de bepaling van de intermediaire waarden. 

34. In beide gevallen dient de goedgekeurde methodologie van artikel 23, lid 6, van Verordening 
(EU)2019/943 toegepast te worden.  

4.2. VOORSTEL VOOR DE BRUTOKOST VAN EEN NIEUWKOMER VOOR 
VERSCHILLENDE TECHNOLOGIEËN 

35. Het koninklijk besluit van 28 april 2021 stelt in artikel 10, §4, dat de brutokost van verschillende 
technologieën bepaald dient te worden met de “in overeenstemming met artikel 27 van Verordening 
(EU) 2019/943 goedgekeurde methodologie van artikel 23, §6 van Verordening (EU) 2019/943”. 

36. In het kader van de bij de CREG ingediende investeringsdossiers met het oog op het bekomen 
van een klassering in capaciteitscategorie die recht geeft op een meerjarencontract (overeenkomstig 
de bepalingen van het koninklijk besluit van 4 juni 2021 tot vaststelling van de investeringsdrempels, 
de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten, en de procedure van klassering), 
heeft de CREG tal van vertrouwelijke gegevens met betrekking tot kosten van investeringen verkregen. 
Omwille van het hoogst vertrouwelijke karakter van deze gegevens en om de aanstaande veiling van 
2021 niet te beïnvloeden, meent de CREG dat ze, momenteel, op geen enkele wijze deze informatie 
mag gebruiken in het kader van de bepaling van de brutokost voor nieuwe toegang.  

37. Bovendien bepaalt artikel 10, §5 van het koninklijk besluit van 28 april 2021 dat de brutokost 
van een nieuwkomer tenminste om de drie jaar opnieuw wordt geëvalueerd. De CREG meent echter 
dat het rekening houdend met de vertrouwelijkheid van de informatie waarover ze beschikt, het niet 
aangewezen is om net voor de eerste T-4 veiling een nieuwe evaluatie van de brutokost van een 
nieuwkomer uit te voeren.  

38. Op basis van de haar toegewezen bevoegdheid in artikel 7undecies, § 7, van de Elektriciteitswet, 
heeft de Algemene Directie Energie in haar nota van 7 mei 2021 de kost van een nieuwkomer bepaald.  

De gebruikte hypotheses voor de bepaling van de CONEfixed, RT voor iedere referentietechnologie in 
deze nota zijn de volgende : 
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Bron : Nota van 7 mei 2021 van de FOD Economie 

 

 

De resultaten, zoals voorgesteld in de nota van de Algemene Directie Energie van 7 mei 2021, voor de 
kost van een nieuwkomer per referentietechnologie, rekening houdend met de reductiefactor van elke 
technologie worden in onderstaande tabel weergegeven. 

 
Bron : Nota van 7 mei 2021 van de FOD Economie 

 

39. De waarden voor de brutokost van een nieuwkomer sluiten voor de meeste van de 
technologieën vermeld in het Voorstel 2086/2 van de CREG (met uitzondering van demand response) 
relatief goed aan met de waarden die de CREG in haar Voorstel 2086/2 had berekend (Voorstel 2086/2 
: OCGT : 54 €/kW/j; CCGT : 89 €/kW/j; IC : 66€/kW/j; CHP 124€/kW/j; Market Respons : 8 €/kW/j). De 
gebruikte basishypotheses zijn evenwel verschillend : de lagere investeringskosten worden 
gecompenseerd door hogere vaste jaarlijkse kosten die door de Algemene Directie Energie in rekening 
werden gebracht. 
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40. Gezien de kosten van een nieuwe toegang door de Algemene Directie Energie reeds werden 
bepaald (zie voorgaande randnrs.) en gezien de CREG omwille van het vermijden van beïnvloeding van 
de procedure voor de veiling van 2021, de brutokost van een nieuwkomer dit jaar niet kan evalueren 
zonder mogelijks vertrouwelijke kostengegevens bekend te maken en gezien de CREG deze 
brutokosten gebruikt heeft in haar voorstel van betrouwbaarheidsnorm voor het Belgisch grondgebied 
(Voorstel (C)2243), stelt de CREG voor om als waarden voor de brutokost van een nieuwkomer deze 
die door de Algemene Directie Energie van de FOD Economie werden bepaald, te gebruiken.  

41. Bij de vaststelling van de intermediaire waarden voor de T-4 veiling in 2021 (Ministerieel Besluit 
van 30 april 2021), werd Market Response uit de lijst verwijderd, met als voornaamste reden het 
gebrek aan potentieel om het bevoorradingszekerheidscriterium te kunnen respecteren. De CREG 
meent dat bij de vaststelling van de intermediaire waarden voor de veiling in 2022, de noodzaak aan 
nieuwe capaciteit sterk zal verminderen ten opzichte van de veiling in 2021. Daarom ziet de CREG geen 
reden om één van de technologieën van de lijst te schrappen. 

42. Voor de gewogen gemiddelde kost van kapitaal (WACC) stelt de CREG voor om, omwille van 
coherentie met de bepaling van de brutokost van een nieuwkomer, de waarde te nemen die door de 
FOD Economie in haar nota van 7 mei 2021 werd gebruikt, namelijk 7,5%. 
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4.3. VOORSTEL VOOR DE CORRECTIEFACTOR X  

43. De correctiefactor X laat toe de maximumprijs te bepalen voor het via de veiling aangekochte 
volume.  

44. Het koninklijk besluit van 28 april 2021 stelt in artikel 4, §1, 2°, het volgende  

“de correctiefactor X , die toelaat de maximumprijs te bepalen, zoals bedoeld in artikel 10, 
§8 en 9, en die toelaat het maximale volume tegen de maximumprijs te berekenen, door het 
niveau van bevoorradingszekerheid aan te passen, zoals bedoeld in artikel 11, §2, 1°” 

Artikel 10, §9, van het koninklijk besluit van 28 april 2021 stelt dat de waarde van de correctiefactor X 
rekening houdt met de onzekerheden die verband houden met de raming van de nettokost van een 
nieuwkomer, zowel wat betreft de variabiliteit van de brutokost van een nieuwkomer die verbonden 
is aan verschillende technologieën, als wat betreft de bepaling van de jaarlijkse inframarginale 
inkomsten op de energiemarkt en netto inkomsten uit balanceringsdiensten. 

De CREG meent dat de genoemde onzekerheden in verband met de nettokost van een nieuwkomer 
geëvalueerd dienen te worden op basis van simulaties die de variabiliteit aantonen van de jaarlijkse 
inframarginale inkomsten op de energiemarkt en de netto inkomsten uit balanceringsdiensten.  

45. Gezien het koninklijk besluit van 28 april 2021 geen duidelijke methodologie beschrijft voor de 
berekening van de correctiefactor X en dat de onzekerheden waarmee moet rekening gehouden 
worden pas bepaald kunnen worden aan de hand van simulaties van een scenario dat nog moet 
bepaald worden (het referentiescenario voor de T-4 veiling in 2022 dient tegen 15 september 2021 
bepaald te worden), dient de correctiefactor bepaald te worden op basis van een zo goed mogelijk 
inschatting van de nog niet gekende elementen. 

46. De bedoeling van de correctiefactor X is om rekening te houden met de onzekerheden met 
betrekking tot de raming van de nettokost van een nieuwkomer. De X-factor zal de maximumprijs 
bepalen (punt A van de vraagcurve). De X-factor moet dus bepaald worden met het oog op de 
onzekerheden die de nettokost van een nieuwkomer kunnen doen stijgen. De variabiliteit van zowel 
de brutokost als van de inkomsten moet dus ook gezien worden in het kader van de doelstelling van 
de correctiefactor X. Concreet betekent dit dat de opwaartse variabiliteit van de brutokost moet 
gecombineerd worden met de neerwaartse variabiliteit van de inkomsten uit de energiemarkt en uit 
balanceringsdiensten.  

47. Voor de brutokost van een nieuwkomer meent de CREG dat er slechts een beperkte opwaartse 
variabiliteit bestaat. Wat de investeringskosten betreft kan de CREG momenteel geen informatie 
publiek maken. De vaste jaarlijkse kosten werden door de Algemene Directie veel hoger ingeschat dan 
wat de CREG had aangenomen in haar Voorstel 2086/2. Bijgevolg is het opwaarts potentieel van deze 
vaste kosten quasi nihil.  

48. Voor de onzekerheden die verband houden met de raming van de nettokost van een 
nieuwkomer wat betreft de bepaling van de jaarlijkse inframarginale rentes (artikel 10, §9, van het 
koninklijk besluit van 28 april 2021), is het belangrijk een zicht te hebben op de inframarginale rentes. 
Zoals vermeld in randnummer 22, heeft de CREG meerdere malen deze informatie opgevraagd bij Elia 
maar tot op heden niet verkregen. 

49.  Voor de inkomsten stelt artikel 10, §6, het koninklijk besluit van 28 april 2021 dat de mediaan 
van de inkomsten van het referentiescenario moet in rekening gebracht worden. Gezien er maar één 
scenario voorzien is en dat bovendien de mediaan (P50) van de inkomsten gezien de 
inkomstenverdeling zeer kort bij het tiende percentiel (P10) ligt, meent de CREG dat de neerwaartse 
variabiliteit van de inkomsten als verwaarloosbaar kan worden bestempeld.  
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50. Gezien de vraagcurve gebaseerd dient te worden op de nettokost van de beste nieuwkomer, 
zijnde de technologie met de laagste netto kost, meent de CREG dat de correctiefactor best gekozen 
wordt in functie van deze beste nieuwkomertechnologie. Uit het netbeheerdersverslag van Elia, 
gemaakt in voorbereiding van de veiling die in 2021 plaatsvindt, bleek dat een opencyclusgasturbine 
de beste nieuwkomer technologie was.  

51. De CREG ziet bijgevolg geen reden om de correctiefactor van 1,1 die zij in het Voorstel 2086/2 
berekende voor open cyclus gasturbines, te verhogen. Daarom stelt de CREG als correctiefactor terug 
een waarde van 1,1 voor.  

De CREG meent dat idealiter de technologie met de laagste netto kost dient bepaald te worden binnen 
het weerhouden scenario, om vervolgens pas een correctiefactor X voor deze technologie te 
berekenen en toe te passen. Het koninklijk besluit van 28 april 2021 bepaalt evenwel dat de CREG, 
voorafgaand aan de simulaties en voorafgaand aan de keuze van het scenario, en bijgevolg zonder 
kennis te kunnen hebben van de beste nieuwkomer technologie, reeds één enkele correctiefactor 
moet bepalen. 
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5. CONCLUSIE  

52. De CREG stelt voor de brutokosten van een nieuwkomer te gebruiken die door de Algemene 
Directie Energie bepaald werden. 

 

53. De CREG stelt voor om een gewogen gemiddelde kost voor het kapitaal (WACC) van 7,5 % te 
gebruiken, welke gebruikt werd bij de berekening van de CONE-waarde voor iedere weerhouden 
referentietechnologie door de Algemene Directie Energie. 

54. De CREG stelt een correctiefactor X voor gelijk aan 1,1. 
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