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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: 

Gezien de inwerkingtreding van de methodologieën van ACER zoals bedoeld in artikel 23 van de 
verordening (EU) 2019/943 moeten er wijzigingen worden aangebracht aan het koninklijk besluit van 
28 april 2021. Deze wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op de afschaffing van de verwijzing 
naar de mediaan van de inkomsten (P50) en de vervanging ervan door de verwachte inkomsten en de 
bepaling van de WACC, met inbegrip van een risicopremie. Er zou met deze wijziging rekening moeten 
gehouden worden vanaf de veiling van 2022. Aangezien de CREG over een voorstelbevoegdheid 
beschikt voor bepaalde elementen van het koninklijk besluit, waaronder de intermediaire waarden, is 
het haar taak om het voorstel in kwestie in te dienen. De raadpleging die de CREG organiseert moet 
worden gelezen samen met de raadpleging die tegelijkertijd wordt gelanceerd door de Algemene 
Directie Energie en Elia. 

Modaliteiten voor opmerkingen: 

1) Raadplegingsperiode: 

De raadplegingsperiode begint op 20.09.2021 en eindigt op 08.10.2021 om 23.59 uur CET. 

2) 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 
(andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld 
te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.  

  

http://www.creg.be/nl/over-de-creg/wie-zijn-we-en-wat-doen-we
mailto:consult.CRM@creg.be
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3) Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen: 

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

mailto:consult.CRM@creg.be
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INLEIDING 

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) formuleert hierbij, op verzoek 
van het kabinet van de minister van Energie, een voorstel van ontwerp van koninklijk besluit tot 
wijziging 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. 

Naast het inleidend deel bevat onderhavig document vier hoofdstukken: 

- hoofdstuk 1: wettelijk kader; 

- hoofdstuk 2: advies; 

- hoofdstuk 3: bespreking van de artikelen; 

- hoofdstuk 4: voorstel. 

Onderhavig ontwerpvoorstel werd aangenomen door het directiecomité van de CREG op de zitting van 
16 september 2021. 

1. WETTELIJK KADER 

1. Artikel 7undecies, § 2, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt (hierna: de "Elektriciteitswet") bepaalt het volgende: 

"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. 

De Koning bepaalt bij besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de methode en 
voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de 
intermediaire prijslimiet(en), na raadpleging van de marktdeelnemers. Een individuele 
uitzondering wordt toegekend door de commissie." 

2. Artikel 7undecies, § 3, van de Elektriciteitswet bepaalt het volgende: 

"§ 3. 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 
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reductiefactoren, de referentieprijs, de intermediaire prijslimiet(en) en de uitoefenprijs voor 
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." 

3. Artikel 7undecies, § 4, luidt als volgt: 

"§ 4. 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 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." 

4. Tot slot bepaalt artikel 7undecies, § 6, eerste lid van de Elektriciteitswet het volgende: 

"Uiterlijk op 31 maart van ieder jaar, op basis van de voorstellen en de adviezen bedoeld in 
de pargrafen 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." 

5. In uitvoering van voornoemd artikel 7undecies, § 2, van de Elektriciteitswet is 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 goedgekeurd (hierna het "koninklijk besluit van 28 april 2021"). 

6. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 april 2021 luidt als volgt: 

"§ 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." 

7. Artikel 4 van datzelfde koninklijk besluit bepaalt: 
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"§ 1. De commissie stelt in samenwerking met de netbeheerder een voorstel op van de 
volgende intermediaire waarden: 

1° de brutokost van een nieuwkomer van 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." 

8. Artikel 10 van het koninklijk besluit van 28 april 2021 luidt als volgt: 

"§ 1. De vraagcurve wordt bepaald aan de hand van twee prijsparameters:  

1° de nettokost van een nieuwkomer;  

2° de maximumprijs. 

§ 2. De nettokost van een nieuwkomer (in €/MW/jaar) is gelijk aan de "missing-money" van 
de technologie met het laagste "missing-money" van de technologieën die opgenomen zijn 
in de beperkte lijst van technologieën in paragraaf 4. De bijbehorende technologie is de 
referentietechnologie. 

§ 3. De "missing-money" van de technologieën die opgenomen zijn in de beperkte lijst van 
technologieën in paragraaf 4 wordt bepaald door de brutokost van een nieuwkomer te 
verminderen met de jaarlijkse inframarginale inkomsten voor de referentie voor elke 
technologie zoals bedoeld in paragraaf 6 en met de netto-opbrengsten uit de levering van 
balanceringsdiensten zoals bedoeld in paragraaf 7. 

§ 4. 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 
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technologie, zoals bedoeld in artikel 13, om de waarde van de brutokost van een 
nieuwkomer te bepalen, evenals het bijbehorende referentiemodel voor elke technologie. 

§ 5. De brutokost van een nieuwkomer wordt ten minste om de drie jaar opnieuw beoordeeld 
op basis van de meest recente beschikbare informatie. 

§ 6. De geraamde jaarlijkse inframarginale inkomsten van de referentie voor elke 
technologie worden uitgedrukt in €/MW/jaar en worden, op jaarlijkse basis, berekend over 
de volledige levensduur van de referentie voor elke technologie, rekening houdend met de 
waarde van de marginale kost van de technologie als ondergrens. Deze inframarginale 
inkomsten worden voor elk jaar over de levensduur van de eenheid in de capaciteitsmarkt 
bepaald op basis van de mediaan (P50) inkomsten van de simulatiejaren op basis van het 
referentiescenario bedoeld in artikel 3 § 7 en houden rekening met het niveau van de 
toepasselijke uitoefenprijs bedoeld in artikel 26. 

De verwachte inkomsten worden ingeschat overeenkomstig artikel 6(9) van de 
methodologie zoals bedoeld in artikel 23, lid 5 van Verordening (EU) 2019/943 van zodra de 
methode overeenkomstig artikel 6(9)(a) iii voor de studie overeenkomstig artikel 7bis, § 1 
van de wet van 29 april 1999 beschikbaar en geïmplementeerd is, na eventuele 
noodzakelijke aanpassingen om de methode toe te passen binnen de specifieke context van 
de intermediaire maximumprijs. 

Indien het referentiescenario niet beschikbaar is voor een jaar uit de levensduur van de 
referentie voor elke technologie, wordt een interpolatie uitgevoerd tussen de waarden van 
de jaren waarvoor het referentiescenario bestaat, eventueel bijgestuurd door bijkomende 
beschikbare gegevens. Deze gegevens worden voorgesteld door de netbeheerder en de 
bronnen ervan worden ter openbare raadpleging bedoeld in artikel 6, § 2, 4° voorgelegd en 
worden door de netbeheerder in samenwerking met de Algemene Directie Energie en in 
overleg met de commissie gekozen; 

§ 7. De raming van de netto opbrengsten uit de levering van balanceringsdiensten zoals 
bedoeld in artikel 223, 1° van het Federaal Technisch Reglement: 

1° wordt geëvalueerd per technologie die opgenomen is in de beperkte lijst met in 
aanmerking komende technologieën bedoeld in § 4 van dit artikel; 

2° komt overeen met de gemiddelde historische kosten van de reserveringen door de 
netbeheerder van de voor de regeling van het evenwicht bestemde diensten, op basis van 
de afgelopen zesendertig maanden; 

3° houdt rekening met de kosten, inclusief de opportuniteitskosten, die verband houden met 
de deelname aan deze balanceringsdiensten, om dubbeltellingen tussen inframarginale 
inkomsten en opbrengsten van de market van de balanceringsdiensten te vermijden. 

§ 8. De maximumprijs wordt bepaald als het product van de nettokost van een nieuwkomer, 
vermenigvuldigd met de correctiefactor X zoals vastgelegd overeenkomstig artikel 4, § 3. 

 § 9. De waarde van de correctiefactor X houdt rekening met de onzekerheden die verband 
houden met de raming van de nettokost van een nieuwkomer, zowel wat betreft 
kostenverschillen tussen de in aanmerking genomen technologieën, de variabiliteit van de 
brutokost van een nieuwkomer die verbonden is aan verschillende technologieën, als wat 
betreft de bepaling van de jaarlijkse inframarginale inkomsten en netto inkomsten uit 
balanceringsdiensten." 

9. Artikel 23(6) van Verordening (EU) 2019/943 van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor 
elektriciteit, (hierna de "Verordening 2019/943") luidt als volgt:  

"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 
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bedoelde betrouwbaarheidsnorm. De methodologie is gebaseerd op transparante, 
objectieve en verifieerbare criteria." 

10. Artikel 27 van dezelfde Verordening 2019/943 luidt als volgt: 

"1.   Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, is de in de leden 2, 3 en 4 vastgestelde 
procedure van toepassing op de goedkeuring van door het ENTSB voor elektriciteit ingediend 
voorstellen. 

2. Voordat het ENTSB voor elektriciteit het voorstel indient, voert het een raadpleging uit 
waarbij alle relevante belanghebbenden, waaronder de regulerende instanties en andere 
nationale autoriteiten. Het naar behoren rekening met de resultaten van het 
raadplegingsproces. 

3. Uiterlijk drie maanden na de datum van ontvangst van het in lid 1 bedoelde voorstel, 
wordt het door ACER goedgekeurd of gewijzigd. In dat laatste geval raadpleegt ACER het 
ENTSB voor elektriciteit voordat het het gewijzigde voorstel goedkeurt. ACER publiceert het 
goedgekeurde voorstel op zijn website uiterlijk drie maanden na de datum van ontvangst 
van de voorgestelde documenten. 

4. ACER kan te allen tijde om wijziging van het goedgekeurde voorstel verzoeken. Uiterlijk 
zes maanden na de datum van ontvangst van dat verzoek verstrekt het ENTSB voor 
elektriciteit een ontwerpversie van de voorgestelde wijzigingen aan ACER. Uiterlijk drie 
maanden na de datum van ontvangst van de ontwerpversie worden de veranderingen door 
ACER gewijzigd of goedgekeurd en op zijn website gepubliceerd." 

11. Op 2 oktober 2020 heeft ACER, in toepassing van artikel 23(6) en 27 van Verordening 2019/943, 
een beslissing genomen met betrekking tot de methodologie voor het bepalen van de waarde van de 
verloren belasting, de kosten voor nieuwe toegang en het betrouwbaarheidscriterium1.  

12. Artikel 14. 3 van deze methodologie stelt dat: 

"Where relevant and upon availability of robust data, the entity calculating CONE shall 
calculate a different WACC for each reference technology (or specific group of reference 
technologies) in order to account for differences in risks (taking into account hedging 
opportunities expected to be available)." 

13. Daarnaast heeft ACER, ook op 2 oktober 2020, in toepassing van artikelen 23(5) en 27 van 
Verordening 2019/943, een beslissing goedgekeurd betreffende de methodologie voor de beoordeling 
van de leveringszekerheid op Europees niveau2. 

14. Artikel 6, 9. (a) van deze methodologie stelt dat: 

"[…] expected revenues from the wholesale electricity market. Expected revenues from the 
wholesale electricity market shall be based on the expected prices (or expected marginal 
costs) of the relevant modelled zone(s) based on ED results according to Article 7(10) (and 
on actual prices from forward markets when applicable). The expected ED prices shall be 
consistent with the probability-weighted average of the simulated prices over the MC 
sample years (without risk premium). […]" 

 

1 
https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions%20Annexes/ACER%2
0Decision%20No%2023-2020_Annexes/ACER%20Decision%2023-2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS%20-
%20Annex%20I.pdf  
2 
https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions%20Annexes/ACER%2
0Decision%20No%2024-2020_Annexes/ACER%20Decision%2024-2020%20on%20ERAA%20-%20Annex%20I.pdf  

https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions%20Annexes/ACER%20Decision%20No%2023-2020_Annexes/ACER%20Decision%2023-2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS%20-%20Annex%20I.pdf
https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions%20Annexes/ACER%20Decision%20No%2023-2020_Annexes/ACER%20Decision%2023-2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS%20-%20Annex%20I.pdf
https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions%20Annexes/ACER%20Decision%20No%2023-2020_Annexes/ACER%20Decision%2023-2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS%20-%20Annex%20I.pdf
https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions%20Annexes/ACER%20Decision%20No%2024-2020_Annexes/ACER%20Decision%2024-2020%20on%20ERAA%20-%20Annex%20I.pdf
https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions%20Annexes/ACER%20Decision%20No%2024-2020_Annexes/ACER%20Decision%2024-2020%20on%20ERAA%20-%20Annex%20I.pdf
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2. OPENBARE RAADPLEGING 

15. Het directiecomité van de CREG heeft beslist om een openbare raadpleging over onderhavig 
ontwerpvoorstel te organiseren in overeenstemming met artikel 7undecies, § 2, eerste lid van de 
Elektriciteitswet. De openbare raadpleging loopt van 20 september tot 8 oktober 2021. 

16. De ontvangen niet-vertrouwelijke antwoorden met vermelding van de naam van de respondent 
zullen worden gepubliceerd met het definitieve voorstel van de CREG. Het definitieve voorstel zal ook 
onmiddellijk aan de minister bevoegd voor energie en de FOD Economie worden overgemaakt. 

2.1. VERTROUWELIJKE INFORMATIE 

17. Indien 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. 

18. 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). 

2.2. ANONIMITEIT 

19. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden zou hebben om 
zijn naam niet te onthullen, motiveert hij dit in zijn antwoord. 

20. Net als voor vertrouwelijke informatie, vraagt de CREG om duidelijk aan te geven of de deze 
vraag 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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3. BESPREKING VAN DE ARTIKELEN 

3.1. ARTIKEL 1 

21. Artikel 1 van het ontwerp stelt voor om de definitie van "jaarlijkse inframarginale inkomsten" te 
wijzigen. Behalve de louter vormelijke wijzigingen moet immers de term "marginale kosten" worden 
geschrapt, omdat deze de variabele kosten overlapt. 

3.2. ARTIKEL 2 

22. Artikel 2 van het ontwerp wijzigt artikel 4 van het koninklijk besluit van 28 april 2021. 

23. Een eerste wijziging betreft de brutokost van een nieuwkomer (gross CONE): in dit verband is de 
lijst van in aanmerking te nemen technologieën niet langer de in artikel 10, lid 4, bedoelde beperkte 
lijst, aangezien dit artikel zelf wordt gewijzigd en niet langer verwijst naar een lijst van 
referentietechnologieën; het gaat nu om de lijst van referentietechnologieën in de zin van de door 
ACER overeenkomstig artikelen 23(6) en 27 van Verordening 2019/943 vastgestelde methodologie.  

24. De CREG stelt ook voor om aan artikel 4, § 1 van het koninklijk besluit van 28 april 2021 een 
intermediaire waarde toe te voegen die op voorstel van de CREG moet worden vastgesteld door de 
minister van Energie. Deze bijkomende intermediaire waarde is de gewogen gemiddelde kost van 
kapitaal (WACC); deze bestaat uit twee elementen, namelijk een gemeenschappelijk 
minimumrendement voor alle technologieën en een risicopremie. 

25. Voor de veiling die in 2022 moet worden georganiseerd en waarvoor de netbeheerder uiterlijk 
15 november 2021 zijn kalibratieverslag moet aanleveren, wordt, gezien de bijzonder korte deadlines, 
voorgesteld om de waarde van de elementen waaruit de WACC bestaat onmiddellijk vast te leggen in 
het koninklijk besluit van 28 april 2021. 

De CREG stelt aldus voor om het minimumrendement voor 2022 vast te stellen op 5,53 %. Deze waarde 
stemt overeen met de waarde van de WACC zoals gebruikt door Elia in zijn adequacy- en 
flexibiliteitsstudie voor de periode 2022-2032 en met de waarde zoals bepaald in artikel 21, § 8, 5°, 
van het koninklijk besluit van 28 april 2021. 

Daarnaast moet volgens de CREG de risicopremie worden vastgesteld op 2% voor alle technologieën 
die zijn opgenomen in de beperkte lijst van technologieën die in aanmerking worden genomen voor 
het bepalen van de brutokost van een nieuwkomer. Hiervoor neemt de CREG de waarde die is 
vastgesteld in de nota van de Algemene Directie Energie tot vaststelling van de kost van nieuwe 
toegang d.d. 7 mei 2021. Voor de veiling die in 2022 zal plaatsvinden, stelt de CREG een niet-
gedifferentieerd tarief per referentietechnologie voor, aangezien zij niet over voldoende robuuste 
gegevens beschikt om rekening te houden met de verschillen in risico tussen de technologieën. 

26. Met het oog op de volgende veilingen zal de CREG een diepgaande methodologie uitwerken die 
het voorwerp zal uitmaken van een nieuw voorstel van koninklijk besluit tot wijziging van het besluit 
van 28 april 2021. 

27. Gelet op de toevoeging in paragraaf 1 van artikel 4 van een intermediaire waarde (namelijk de 
WACC) aan de lijst van door de minister van Energie op voorstel van de CREG vast te stellen 
intermediaire waarden kan de tweede zin van paragraaf 2 worden geschrapt. 
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3.3. ARTIKEL 3 

28. Artikel 3 van het ontwerp wijzigt artikel 10 van het koninklijk besluit van 28 april 2021. 

29. Een eerste, in wezen formele wijziging betreft paragraaf 2 van artikel 10. Enerzijds wordt nu 
verwezen naar de lijst van referentietechnologieën in de zin van de door ACER gehanteerde 
methodologie (cf. hiervoor, nr. 23). Anderzijds wordt de tweede zin van paragraaf 2 geschrapt, omdat 
de handhaving ervan tot verwarring kan leiden met betrekking tot het begrip 
"referentietechnologie(ën)". 

30. De nieuwe paragraaf 3 van artikel 10, zoals voorgesteld door de CREG, betreft louter formele 
wijzigingen. 

31. Wat paragraaf 4 betreft, aangezien de methodologie voor de berekening van de brutokost van 
een nieuwkomer door ACER is vastgesteld en van toepassing is, moeten de modaliteiten voor de 
bepaling van deze kost voor het geval dat deze methodologie nog niet bestaat, worden geschrapt. 

32. In paragraaf 5 stelt de CREG voor om ten minste om de vijf jaar, en niet om de drie jaar, een 
herwaardering van de brutokost van een nieuwkomer op te leggen, gezien het omslachtige karakter 
van het proces. Bovendien, aangezien dit een maximale termijn is, verhindert niets de CREG om binnen 
een kortere termijn een herbeoordeling uit te voeren indien zij van oordeel is dat de omstandigheden 
dit rechtvaardigen. In elk geval blijft de CREG, in toepassing van artikel 4, verplicht om elk jaar een 
voorstel voor een brutokost van een nieuwkomer in te dienen, zodat deze waarde kan worden bepaald 
door de minister van Energie. 

33. De voorgestelde wijzigingen in lid 6 zijn hetzij vormelijk hetzij het gevolg van reeds aangekaarte 
wijzigingen. 

3.4. ARTIKEL 4 

34. Artikel 4 van het voorstel tot koninklijk besluit bevat een overgangsbepaling. Volgens artikel 4 
van het koninklijk besluit van 28 april 2021 moeten de intermediaire waarden immers uiterlijk op 15 
september door de minister worden goedgekeurd, zodat Elia zijn kalibratierapport kan afronden tegen 
15 november van elk jaar. Gezien het belang van de geplande wijziging lijkt het echter noodzakelijk dat 
de intermediaire waarden die de minister van Energie op 15 september 2021 heeft vastgesteld voor 
de veiling van 2022, nog kunnen worden aangepast volgens de gewijzigde methodologie. Dat is het 
doel van de overgangsbepaling. Gelet op het feit dat de CREG voorstelt om de waarde van de 
elementen die de WACC vormen voor de veiling van 2022 rechtstreeks op te nemen in het koninklijk 
besluit, na een openbare raadpleging overeenkomstig artikel 7undecies, § 2 van de Elektriciteitswet, is 
het niet nodig om een voorstel te formuleren waarin deze waarden zijn opgenomen, zodat de minister 
de intermediaire waarden uitzonderlijk rechtstreeks zal kunnen aanpassen zonder een nieuw voorstel 
van de CREG. 

3.5. ARTIKELEN 5 EN 6 

35. De voorgestelde artikelen 5 en 6 behoeven geen commentaar. 
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4. BESLISSING 

Het directiecomité keurt het bijgevoegde voorstel van koninklijk besluit goed.  

 

 

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 
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BIJLAGE 1 

Voorstel van koninklijk besluit tot wijziging 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.  


