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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 formeel voorstel van werkingsregels werd bij de CREG ingediend op 1 februari 2022. Als gevolg 
van haar analyse overweegt de CREG bepaalde wijzigingen aan het voorstel van Elia aan te brengen. 
De meeste van deze wijzigingen gaan over details en verantwoorden volgens de CREG een voorlopige 
raadpleging 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. 

Modaliteiten van de raadpleging: 

1) Raadplegingsperiode: 

De raadplegingsperiode loopt af op 04.05.2022 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 
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  

http://www.creg.be/nl/over-de-creg/wie-zijn-we-en-wat-doen-we
mailto: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) zet in deze nota een aantal 
wijzigingen uiteen die zijzelf, of de minister van Energie, wenst aan te brengen aan het Voorstel van 
Werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) dat de netbeheerder (Elia 
Transmission Belgium nv, hierna: Elia) op 1 februari 2022 heeft ingediend (hierna: Voorstel van 
Werkingsregels).  

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 goedgekeurd tijdens zijn vergadering van 13 april 2022. 

1. OVER DE VERPLICHTING OM EEN RAADPLEGING TE 
ORGANISEREN  

1. Artikel 7undecies, § 12 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt (hierna: de elektriciteitswet) bepaalt 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 organiseren over het voorstel van regels. Die raadpleging werd georganiseerd tussen 
27 november 2021 en 8 januari 2022. 

2. 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." 

3. Aangezien enkel de goedkeuring bij koninklijk besluit rechtsgevolgen verleent aan de 
Werkingsregels, heeft de beslissing van de CREG tot vaststelling van deze regels op zich geen dergelijke 
gevolgen. 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 het voorwerp 
te kunnen uitmaken van een beroep met toepassing van artikel 29bis van de elektriciteitswet1.  

4. De verplichting voor de CREG om vooraf een raadpleging te organiseren, blijkt uit artikel 23, 
§ 2bis van de elektriciteitswet. Deze bepaling luidt als volgt: 

"§ 2bis. De commissie geeft een volledige motivering en verantwoording voor haar 
beslissingen om de jurisdictionele toetsing ervan mogelijk te maken. 

  

 

1 Marktenhof, arrest 2017/AR/2099, in zaak EPEX SPOT. 
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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 met een persoonlijk karakter." 
(Onderlijning door de CREG.) 

5. In uitvoering van deze bepaling heeft het Huishoudelijk Reglement van de CREG voorzien in de 
modaliteiten voor de organisatie van voorafgaande (publieke) raadplegingen. Meer bepaald bevat het 
Huishoudelijk Reglement 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. [...]" (Onderlijning door de CREG.) 

In artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement wordt bovendien het volgende vastgelegd: 

"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. 

6. Uit het voorgaande blijkt dat de CREG wettelijk gezien geen (publieke) 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 zijzelf, of de minister van Energie, wenst aan te brengen aan het Voorstel van 
Werkingsregels.  

 

2 Het hoofdstuk van het Huishoudelijk Reglement van de CREG over voorafgaande raadplegingen is hoofdstuk 4. 
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2. UITEENZETTING VAN DE OVERWOGEN 
WIJZIGINGEN 

2.1. IMPACT VAN DE WIJZIGINGEN OP DE BESTAANDE 
CAPACITEITSCONTRACTEN 

7. De Werkingsregels die op 14 mei 2021 door de CREG werden goedgekeurd, bepalen hetgeen 
volgt in § 9: 

"Alle toekomstige wijzigingen aan de Werkingsregels zullen door ELIA worden voorgesteld 
na raadpleging van de marktspelers, met het oog op de vaststelling door de CREG, in 
overeenstemming met artikel 7undecies, § 12 van de Elektriciteitswet. In de gewijzigde 
Werkingsregels en/of het koninklijk besluit tot goedkeuring van de gewijzigde 
Werkingsregels zal de eventuele impact van deze wijzigingen op de bestaande 
Capaciteitscontracten worden geregeld." 

8. In het voorstel dat door de netbeheerder werd ingediend bij de raadpleging van de marktspelers 
werd geen enkele wijziging aangebracht aan deze § 9. 

9. Daarentegen vervolledigt het Voorstel van Werkingsregels dat op 1 februari 2022 werd 
voorgelegd de paragraaf met de volgende tekst:  

"In het bijzonder geldt vanaf V2.0 van de Functioneringsregels, behalve wanneer expliciet 
anders vermeld in de relevante secties, dat de secties (zoals gewijzigd) die van toepassing 
zijn in situaties waar een Capaciteitscontract wordt ondertekend van toepassing zijn op de 
Capaciteitscontracten die ondertekend zijn op basis van V1.0 van de Functioneringsregels." 

10. Volgens de CREG werden slechts twee paragrafen die uitdrukkelijk verwijzen naar de impact van 
de wijzigingen aan de Werkingsregels op de bestaande Capaciteitscontracten in het Voorstel van 
Werkingsregels ingevoegd. 

Enerzijds voorziet § 207 in het volgende: 

"Voor de capaciteit van de CMU waarvan een Capaciteitscontract is ondertekend voor het 
ingaan van de nieuwe vereisten voor Prekwalificatie, moet de conformiteit nagekeken 
worden terwijl de vereisten voor de prekwalificatie in acht worden genomen die van 
toepassing waren op het moment van de prekwalificatie waarop de ondertekening van het 
Capaciteitscontract gebaseerd was." 

Anderzijds bepaalt § 213 het volgende: 

"De automatische updates uitgevoerd door ELIA hebben geen impact op bestaande 
Capaciteitscontracten." 

11. Met de voorgestelde bepaling wil Elia - behoudens uitzondering - de nieuwe versie van de 
Werkingsregels systematisch voorrang verlenen. Aangezien de Werkingsregels van reglementaire aard 
zijn, is het de bedoeling dat ze onmiddellijk van toepassing zijn, ook met betrekking tot de toekomstige 
effecten van situaties die in het verleden zijn ontstaan. 

Om dit principe duidelijker te maken, stelt de CREG voor om uitdrukkelijk te vermelden dat de nieuwe 
versie van de Werkingsregels onmiddellijk van toepassing is. 
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12. Wat de toepassing van de nieuwe Werkingsregels op reeds afgesloten Capaciteitscontracten 
betreft, kan uit de vaste rechtspraak van de Raad van State het volgende worden opgemaakt: 

"Wanneer een nieuwe reglementering onmiddellijk van toepassing is op alle toekomstige 
gevolgen van situaties die zich onder de vorige reglementering hebben voorgedaan, kan zij 
in beginsel niet van toepassing worden verklaard op vroegere situaties die definitief zijn 
beëindigd; [...] de toepassing van de nieuwe reglementering op dergelijke situaties zou in 
strijd zijn met het algemene rechtsbeginsel van de niet-terugwerkende kracht van 
regelgevende besluiten."3 (Vrije vertaling uit het Frans) 

13. Bij een eerste analyse stelt de CREG evenwel vast dat het standaard capaciteitscontract dat door 
de CREG werd goedgekeurd4, niet zo werd opgesteld dat het de bepalingen van de Werkingsregels 
vastlegt die van kracht zijn op het moment van de ondertekening van het Capaciteitscontract. Het 
standaard capaciteitscontract verwijst daarentegen meestal naar de bepalingen van de 
Werkingsregels, zonder dus uitdrukkelijk een evolutie van die regels in de loop van de tijd uit te sluiten. 

14. Er zij evenwel op gewezen dat de bieding van een geprekwalificeerde CRM-kandidaat die tijdens 
de veiling werd geselecteerd, werd uitgebracht overeenkomstig de Werkingsregels zoals ze op het 
moment van de bieding bestonden. De prijs van de geselecteerde bieding is als bijlage aan het 
Capaciteitscontract toegevoegd en vormt dan ook een contractueel element. De CREG is dan ook van 
oordeel dat wijzigingen van de Werkingsregels, die onmiddellijk van toepassing zijn, niet gelden voor 
lopende contracten als die wijzigingen van die aard zouden zijn dat de Capaciteitsleverancier geen 
bieding zou hebben uitgebracht of een aanzienlijk andere bieding zou hebben uitgebracht indien hij 
daarvan op de hoogte zou zijn geweest op het moment van het uitbrengen van de bieding. 

Dat principe is overigens in artikel 12.4 van het standaard capaciteitscontract opgenomen.  

15. Onder het aldus bepaalde voorbehoud kan de CREG het principe aanvaarden dat de nieuwe 
versie van de Werkingsregels op reeds gesloten Capaciteitscontracten wordt toegepast. Dit principe 
biedt overigens het voordeel dat het aantal gevallen wordt beperkt waarin verschillende versies van 
de Werkingsregels/juridische regelingen naast elkaar bestaan, wat de organisatie en het beheer van 
het CRM zowel voor de netbeheerder als voor de marktdeelnemers nog ingewikkelder zou maken.  

16. Het is daarom belangrijk om de uitzonderingen op de toepassing van de nieuwe Werkingsregels 
op de lopende Capaciteitscontracten zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Volgens de CREG volstaat 
het Voorstel van Werkingsregels in dit opzicht niet, aangezien andere wijzigingen van de 
Werkingsregels volgens de CREG het evenwicht van de reeds gesloten Capaciteitscontracten zouden 
kunnen aantasten indien zij op die contracten van toepassing zouden zijn. 

17. Volgens de CREG en rekening houdend met de wijzigingen die door het Voorstel van 
Werkingsregels worden beoogd, zouden de uitzonderingen op de toepassing van de nieuwe 
Werkingsregels op de lopende contracten minstens betrekking moeten hebben op: 

- de prekwalificatievoorwaarden; 

- de financiële penaliteiten in geval van Ontbrekend Volume. 

Wat de wijzigingen betreft die het Voorstel van Werkingsregels aanbrengt aan de bepalingen met 
betrekking tot de financiële waarborgen, meent de CREG in deze fase dat ze waarschijnlijk het 
contractuele evenwicht in het kader van de reeds afgesloten Capaciteitscontracten niet zullen 
verstoren. Toch zou de CREG de mening van de Capaciteitsleveranciers hierover willen kennen. 

 

3 Bijvoorbeeld: RvS, 30 maart 2007, S.P.R.L. Nouvelle Résidence de la Fontaine, nr. 169.597. 
4 Zie beslissing (B)2245 van 20 augustus 2021. 
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18. Indien de Capaciteitsleveranciers andere wijzigingen aan de Werkingsregels vaststellen die, 
indien zij op de lopende contracten worden toegepast, het met deze contracten verbonden evenwicht 
kunnen beïnvloeden, worden zij verzocht deze wijzigingen in hun antwoord op de huidige raadpleging 
te vermelden met de motivatie van hun standpunt. 

19. Teneinde meer duidelijkheid te scheppen over de toepassing van de nieuwe Werkingsregels op 
contracten die reeds ondertekend zijn op het ogenblik dat ze in werking treden, is de CREG van plan 
een bijlage toe te voegen waarin precies wordt aangegeven welke bepalingen van de nieuwe regels 
niet van toepassing zijn op de lopende contracten en, bijgevolg, welke bepalingen van de vroegere 
regels op deze contracten van toepassing blijven. Die bijlage zal aan elke versie van de Werkingsregels 
worden toegevoegd. In § 9 van de Werkingsregels zal naar deze bijlage worden verwezen. 

2.2. INACHTNEMING VAN DE EVOLUTIE VAN DE REDUCTIEFACTOREN 

20. De reductiefactoren spelen een rol bij het bepalen van de vraagcurve alsook bij de werking van 
het CRM. Hun waarde kan stijgen of dalen ten gevolge van externe factoren. Zo wordt tussen de 
veilingen van 2021 en 2022 een aanzienlijke stijging van bepaalde reductiefactoren vastgesteld ten 
gevolge van het gebruik van nieuwe klimaatgegevens. Verwacht wordt dat een daling van de 
reductiefactor van een technologie gepaard gaat met een toename van de geïnstalleerde capaciteit 
ervan. De impact van die evoluties als gevolg van de toepassing van de voorgestelde regels werd dan 
ook geanalyseerd. 

2.2.1. Bepaling van de vraagcurve 

21. De vraagcurve wordt bepaald in overeenstemming met artikel 11 van het koninklijk besluit 
Methodologie5. De inachtneming van de contractueel vastgelegde capaciteiten tijdens vorige veilingen 
wordt in artikel 11, § 4 van dat koninklijk besluit vastgelegd: 

"De bij vorige veilingen gecontracteerde capaciteit wordt bepaald door de gecontracteerde 
capaciteit van elke eenheid in de capaciteitsmarkt voor de periode van capaciteitslevering, 
zoals vermeld in het Capaciteitscontract." 

Bijlage A van het Capaciteitscontract associeert een volume en een reductiefactor met een Transactie. 
Die parameters evolueren niet tijdens de periode waarop de Transactie betrekking heeft. 

De inachtneming van de evolutie van de bijdrage van de capaciteiten in het kader van een 
meerjarencontract aan de bevoorradingszekerheid ten gevolge van een evolutie van de reductiefactor 
wordt dus niet door het wettelijke kader, maar wel door de Werkingsregels geregeld. 

2.2.2. Bepalingen bij stijging van de Reductiefactor 

22. Het Voorstel van Werkingsregels bevat de volgende bepaling: 

"189. ELIA bepaalt een Resterend In Aanmerking Komend Volume (en Resterend 
Geassocieerd In Aanmerking Komend Volume) als gevolg van een of meer van de volgende 
gebeurtenissen (zoals geïllustreerd in bijlage 18.1.8 ): 

 

5 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. 
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• een Capaciteitsleverancier kan worden gecontracteerd voor een volume dat lager 
is dan zijn In Aanmerking Komend Volume (of Geassocieerd In Aanmerking Komend 
Volume) op de Primaire Markt; en/of 

• de Reductiefactoren jaarlijkse worden bijgewerkt. 

Zodra via de Primaire Markt en/of de Secundaire Markt is een Transactie met een CMU is 
verricht, wordt het maximale volume dat in een Veiling kan worden gecontracteerd 
gedefinieerd door het Resterend In Aanmerking Komend Volume, en/of het Resterende 
Geassocieerde In Aanmerking Komende Volume in het geval van Geaggregeerde CMU met 
één (of meerdere) Geassocieerd(e) Leveringspunt(en). 

190. Het Resterende In Aanmerking Komend Volume voor een specifieke 
Transactieperiode in de toekomst vertegenwoordigt het maximum tussen nul en het verschil 
tussen het laatste bijgewerkte In Aanmerking Komend Volume van de CMU en de maximale 
Totale Gecontracteerde capaciteit van deze CMU over de betreffende Transactieperiode (het 
stemt overeen met een of meer Periode(n) van Capaciteitslevering waarvoor de CRM-actor 
een Resterend In Aanmerking Komend Volume wil identificeren)." 

De toepassing van deze bepaling wordt als volgt geïllustreerd: 
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23. De CREG merkt op dat deze regel aan de Capaciteitsleveranciers, voor de reeds afgesloten 
meerjarencontracten, de mogelijkheid biedt om bij een stijging van de Reductiefactor een Resterende 
Capaciteit te valoriseren en dus bijkomende inkomsten te genereren via een nieuwe Transactie op de 
Primaire Markt of op de Secundaire Markt.  

Deze bepaling lijkt te zijn bedoeld om een liquiditeit op de Secundaire Markt te verzekeren. Er bestaat 
echter geen enkele garantie dat dit het geval is, aangezien het Resterende in aanmerking komende 
Volume dat zo wordt gecreëerd, ook op de Primaire Markt kan worden aangeboden of het voorwerp 
kan uitmaken van een Opt-out (IN). 

De CREG stelt echter vast dat deze regel de Capaciteitsleverancier de mogelijkheid biedt om niet-
verantwoorde inkomsten te genereren die hoger liggen dan de dekking van zijn missing money6, ten 
gevolge van externe elementen waarover hij geen controle heeft (meevaller) en dat deze regel 
bovendien een negatieve impact heeft op de kostprijs van de CRM, aangezien die ertoe leidt om 
capaciteiten (en zelfs geïnstalleerd vermogen) die al zijn gecontracteerd, opnieuw te contracteren. 

2.2.3. Bepalingen bij daling van de Reductiefactor 

24. Het naleven van de verplichtingen inzake prelevering (hoofdstuk 8 van de Werkingsregels) en 
inzake beschikbaarheid (hoofdstuk 9) wordt beoordeeld met betrekking tot de gecontracteerde 
capaciteit, d.w.z. rekening houdend met de Reductiefactor die van toepassing is op het tijdstip van 
ondertekening van het Capaciteitscontract. Er wordt dus geen rekening gehouden met de hypothese 
dat een capaciteit minder bijdraagt aan de bevoorradingszekerheid omwille van een daling van de 
reductiefactor. 

Enerzijds wordt de vraagcurve immers verminderd met de gecontracteerde capaciteit en anderzijds 
wordt de beschikbaarheidsverplichting van de Capaciteitsleverancier niet verhoogd (wat de CREG 
uiteraard niet betwist). Dit systeem kan dus wel de bevoorradingszekerheid van het land aantasten 
door de bijdrage van de capaciteiten, waarvoor een meerjarencontract werd afgesloten, aan de 
bevoorradingszekerheid te overschatten. 

2.2.4. Voorstel van aanpassing 

25. Om die negatieve effecten te voorkomen, wil de CREG het Voorstel van Werkingsregels op dit 
punt aanpassen en voorzien dat: 

- de Reductiefactor van een capaciteit onder een meerjarencontract tijdens de volledige 
looptijd van het contract vast is (aanpassing van § 189 en van bijlage 18.1.8.2.); 

- rekening wordt gehouden met de effecten van een latere variatie van de Reductiefactor 
door een aanpassing van de vraagcurve, zodat rekening wordt gehouden met de reële 
bijdrage van de gecontracteerde capaciteiten bij vorige veilingen aan de 
bevoorradingszekerheid tijdens de door de veiling bedoelde Leveringsperiode. De CREG 
stelt voor dat dit gebeurt tijdens de clearing van de veiling, door de toevoeging van een 
Dummy bieding (bij een stijging van de Reductiefactor) of een omgekeerde Dummy 
bieding (bij een daling van de Reductiefactor) (aanpassing van rubriek 6.3.1. Dummy 
biedingen). 

 

6 Hoewel de biedingen vrij worden opgesteld, mag men redelijkerwijs aannemen dat de CRM-Kandidaat de parameters van 

de veiling waaraan hij deelneemt en dus de reductiefactoren die op dat moment worden gepubliceerd, gebruikt om de prijs 
van zijn bieding te kalibreren om het voor de contractuele periode verwachte missing money te compenseren. 
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Op die manier zouden enerzijds de bijkomende MW's die ontstaan door een positieve evolutie van de 
Reductiefactor van reeds gecontracteerde capaciteiten geen tweede keer worden gecontracteerd en 
anderzijds zou het tekort aan MW's worden gedekt door het contracteren van bijkomend volume, wat 
meer garanties biedt op vlak van bevoorradingszekerheid. 

2.3. DEFINITIE VAN HET BEGRIP REDUCTIEFACTOR 

26. In haar Voorstel van Werkingsregels vervolledigt Elia de wettelijke definitie van Reductiefactor 
door die van "Reductiefactor (CMU,t)" die als volgt wordt gedefinieerd: 

"Op elk ogenblik ‘t’ is Reductiefactor(CMU,t) gelijk aan de Reductiefactor die contractueel 
geassocieerd is aan de Transactie met status ex-ante in Annex A van het Capaciteitscontract 
met de meest recente Transactievalidatiedatum en een Transactieperiode die ‘t’ bevat. In 
het geval dit meerdere Transacties betreft met dezelfde Transactievalidatiedatum betreft, 
wordt de Transactie met de kortste Transactieperiode gebruikt."  

De CREG vindt dat deze nieuwe definitie, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan §§ 373 
en 374 van het Voorstel van Werkingsregels voor verwarring zorgen en wil enerzijds de oorspronkelijke 
formulering van §§ 373 en 374 behouden en anderzijds de definitie als volgt aanpassen: 

"Reductiefactor(CMU,t): gewogen gemiddelde van de reductiefactoren die contractueel 
geassocieerd zijn met elke Transactie van de CMU die de periode t dekt." 

Deze nieuwe formulering zou ook gelden voor §§ 554 en 637 van het Voorstel van Werkingsregels. 

2.4. BEPALING VAN HET NOMINAAL REFERENTIEVERMOGEN VOOR DE 
BESTAANDE LEVERINGSPUNTEN 

27. De CREG stelt vast dat, in het Voorstel van Werkingsregels, een aanpassing werd aangebracht in 
de beschrijving van  methode 1 voor de bepaling van het Nominaal Referentievermogen - gebruik van 
de historische gegevens. 

Om het voorlopige Nominaal Referentievermogen te bepalen op basis van de historische gegevens, 
gebruikt Elia of de betreffende DSO de kwartiermetingen over een vooraf bepaalde tijdperiode. 

Nu wordt bepaald dat het Nominaal Referentievermogen dat uit die historische gegevens voortvloeit, 
kan worden vervangen door de waarde die in de Verklaring van de Netgebruiker (of het CDS) wordt 
vermeld als deze laatste lager is. 

"§ 133. […] De hoogste waarde die over alle perioden is waargenomen (hoogste 
waargenomen vermogensvariatie van alle tijdreeksen van zesendertig uren) of het 
maximale Nominaal Referentievermogen opgenomen in de Netgebruiker verklaring of de 
CDS-gebruikerverklaring, indien van toepassing, welke het laagste is, wordt vervolgens in 
aanmerking genomen om het voorlopige Nominaal Referentievermogen van het 
betreffende Leveringspunt te bepalen." 

28. De CREG is van mening dat die reductie van het Nominaal Referentievermogen niet automatisch 
mag gebeuren en een inbreuk vormt op het gebruik van de eerste bepalingsmethode. 
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In de veronderstelling dat het Nominaal Referentievermogen uit de Netgebruiker verklaring (of de 
CDS-gebruikerverklaring) lager is dan het Nominaal Referentievermogen dat voortvloeit uit de 
toepassing van het gebruik van historische gegevens, is de CREG van mening dat de CRM-Actor een 
gedeeltelijke Opt-out dient te notificeren. Daarvoor kan hem een mandaat worden gegeven door de 
Netgebruiker of de Gebruiker van het CDS via de Netgebruiker verklaring/CDS-gebruikerverklaring. 

2.5. CONTROLEMODALITEITEN VOOR DE TOEKENNING VAN DE 
VERGUNNINGEN 

29. In haar Voorstel van Werkingsregels werkt Elia een mechanisme uit dat erop gericht is om de 
CRM-Kandidaten de mogelijkheid te bieden om te controleren of hen de vereiste gewestelijke 
vergunningen zijn toegekend. Die controle is bedoeld om de Werkingsregels in overeenstemming te 
brengen met artikel 7undecies, § 12, 3e lid, 2°, c) van de elektriciteitswet, zoals die door de wet van 
28 februari 2022 werd gewijzigd. Volgens de CREG dienen enkele vaststellingen en wijzigingen te 
worden gemaakt bij het voorgestelde mechanisme. 

30. In de eerste plaats vermeldt het Voorstel van Werkingsregels dat de CRM-Kandidaat moet 
aantonen dat hij ten laatste twintig dagen vóór de einddatum voor het indienen van de biedingen in 
het kader van de Veiling over de vereiste vergunningen beschikt. Die termijn stemt niet overeen met 
wat de elektriciteitswet voorschrijft. Daarin wordt vermeld dat het bewijs van de toekenning van de 
vergunningen tot op de einddatum voor het indienen van de biedingen mag worden uitgesteld. Het 
voorstel zal in die zin worden gewijzigd. 

31. Vervolgens wordt het bewijs van de toekenning van de vereiste vergunningen volgens het 
Voorstel van Werkingsregels verschillend gerapporteerd al naar gelang het soort CMU (Bestaand, 
Additioneel, Additioneel Nieuw Geconstrueerd) en het Nominaal Referentievermogen. Grosso modo 
bepaalt § 95 van het Voorstel van Werkingsregels dat het bewijs van het verkrijgen van de vereiste 
vergunningen uitsluitend moet worden gemeld voor de volgende CMU's: 

- de Nieuw Geconstrueerde CMU's, ongeacht hun Nominaal Referentievermogen; 

- de Bestaande CMU’s, en Additionele CMU's die geen Nieuw Geconstrueerde CMU’s zijn, 
indien hun Nominaal Referentievermogen hoger is dan of gelijk is aan 100 MW. 

Voor de andere soorten CMU's hoeven de CRM-Kandidaten geen dergelijk bewijs voor te leggen, maar 
simpelweg een verklaring indienen waarin ze aantonen dat ze over de vereiste vergunningen 
beschikken. 

32. Volgens de CREG is dat mechanisme niet in overeenstemming met de elektriciteitswet. Artikel 
7undecies, § 12, 3e lid, 2°, c) van die wet bepaalt immers - zonder enig een onderscheid te maken 
tussen de capaciteiten - dat de capaciteitshouder het "bewijs van verkrijging" van de eventuele 
vereiste gewestelijke vergunningen moet voorleggen. Bij de besprekingen hierover liet Elia aan de 
CREG weten dat dit mechanisme werd uitgewerkt met verwijzing naar de verklaring van de minister 
van Energie in de Commissie Economie naar aanleiding van het gesprek over het wetsontwerp dat 
intussen de voornoemde wet van 28 februari 2022 is geworden, volgens dewelke, in verband met het 
voor te leggen bewijs: "de minister rekent op Elia om een evenwicht te vinden tussen de vereiste van 
het bewijs van vergunning en de administratieve rompslomp"7. Niettemin wijst de CREG er enerzijds 
op dat de tekst van de wet duidelijk is en dat het Voorstel van Werkingsregels duidelijk ingaat tegen 
de bewoordingen ervan, aangezien in het Voorstel van Werkingsregels niet in alle gevallen het bewijs 
van het verkrijgen van een vergunning wordt geëist, wat wel het geval is in de elektriciteitswet. 

 

7 Parl. doc., Kamer, zitting 2021-2022, nr. 55 – 2366/2, p. 7. 
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Anderzijds moet het onderscheid dat door het Voorstel van Werkingsregels wordt gemaakt tussen de 
verschillende types CMU en naar gelang van hun Nominaal Referentievermogen, indien het niet 
verenigbaar is met de elektriciteitswet, als discriminerend worden beschouwd en kan het derhalve niet 
worden aanvaard. De CREG meent tot slot dat de administratieve last die een dergelijke controle met 
zich meebrengt niet fundamenteel verschilt van de controle van een verklaring van de 
capaciteitshouder die aantoont dat hij over de vereiste vergunningen beschikt. 

33. De CREG overweegt daarom het voorgestelde controlemechanisme voor het verkrijgen van 
vergunningen te wijzigen door alle CRM-Kandidaten te verplichten het bewijs te leveren dat zij de 
vereiste vergunningen voor de CMU in kwestie hebben verkregen. 

2.6. PRELEVERINGSPENALITEITEN 

34. In haar Voorstel van Werkingsregels brengt Elia bepaalde wijzigingen aan ten opzichte van de 
regels die op 14 mei 2021 werden goedgekeurd.  

Enerzijds wordt op het bedrag van de penaliteit die de Bestaande CMU's verschuldigd zijn in geval van 
Ontbrekend Volume nu een factor α toegepast, waarvan de hoogte afhangt van "de informatie die in 
het vergunningsrapport wordt verstrekt". Met andere woorden, het bedrag van de penaliteit hangt af 
van de vraag of de Capaciteitsleverancier de vereiste vergunningen al dan niet heeft verkregen op het 
tijdstip van de toezending van dit vergunningsrapport, d.w.z. op 31 augustus van het jaar Y-2 (§§ 396-
397). 

Anderzijds heeft Elia in haar Voorstel van Werkingsregels de deling door 2 geschrapt van het bedrag 
van de penaliteit verschuldigd door een Additionele CMU die op het moment van de controle tcontrole 1 
(31 augustus van het jaar Y-2) zijn Mijlpaal Vergunningen niet heeft gehaald als de 
Capaciteitsleverancier aantoont "dat alle redelijke inspanningen werden geleverd om de Mijlpaal 
Vergunningen te bereiken". Voortaan is voor de Additionele CMU's het bedrag van de verschuldigde 
penaliteit op tcontrole 1 enkel afhankelijk van het type CMU (al dan niet Nieuw Geconstrueerd) en van de 
vraag of de Mijlpaal Vergunningen, indien relevant, al dan niet is gehaald (§ 400). 

35. Volgens de CREG stelt de eerste wijziging een dubbel probleem. Enerzijds biedt de voorgestelde 
bepaling niet de mogelijkheid om het bedrag van de penaliteit op tcontrole 2 te bepalen. De formule die 
wordt vermeld in § 396, past immers een factor α toe, waarvan het bedrag uitsluitend wordt bepaald 
voor het controlemoment tcontrole 1, namelijk het moment waarop het vergunningsrapport door de 
Capaciteitsleverancier moet worden overgemaakt. Aangezien echter geen enkel vergunningsrapport 
moet worden bezorgd op tcontrole 2, is het volgens de CREG niet mogelijk om het bedrag van de 
verschuldigde penaliteit op dat moment te bepalen in geval van Ontbrekend Volume. 

Het is daarom belangrijk om de waarde van de factor α tijdens het controlemoment tcontrole 2 te bepalen. 
De CREG ziet in dit verband geen enkele reden om af te wijken van de Werkingsregels die op 
14 mei 2021 werden goedgekeurd, zodat de factor α op dat controlemoment gelijk zou moeten zijn 
aan € 6.250/MW. 

36. Anderzijds is § 397 ook problematisch in die zin dat die paragraaf het bedrag van de factor α 
uitsluitend vastlegt op basis van één enkel criterium, namelijk het al dan niet verkrijgen van de vereiste 
vergunningen op tcontrole 1 door de Capaciteitsleverancier. Afdeling 8.3.3 van het Voorstel van 
Werkingsregels vermeldt evenwel duidelijk de mogelijkheid voor de Capaciteitsleverancier, zelfs als hij 
niet over de nodige vergunningen beschikt, om een mitigatieplan in te dienen om die situatie op te 
vangen. Het feit om automatisch de maximale penaliteit te voorzien bij het ontbreken van een 
vergunning maakt het indienen van een mitigatieplan door de Capaciteitsleverancier nutteloos, 
aangezien dat plan Elia er slechts van zal overtuigen dat de Capaciteitsleverancier wel degelijk de 
vereiste vergunningen zal verkrijgen vóór het begin van de Periode van Capaciteitslevering. Bovendien 
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dient hierbij te worden gewezen op het feit dat voor de Additionele CMU's de Capaciteitsleverancier 
in geval van vertraging van de uitvoering van het project ook over de mogelijkheid beschikt om een 
mitigatieplan in te dienen en dat slechts bij het ontbreken van een dergelijk plan (of indien het plan 
niet toereikend is) een ‘residuele vertraging’ zal kunnen worden vastgelegd, een voorwaarde voor de 
bepaling van een Ontbrekend Volume (zie §§ 362, 365 en 387 van het Voorstel van Werkingsregels).  

De CREG is dus van plan om de waarde van de factor α te moduleren afhankelijk van de inhoud van 
het vergunningsrapport en het mitigatieplan, die door Elia zal moeten worden onderzocht, zoals het 
mitigatieplan dat voor een Additionele CMU moet worden ingediend. 

37. Wat de penaliteiten betreft die van toepassing zijn op Additionele CMU’s, erkende Elia tijdens 
gesprekken met de CREG dat het delen van het verschuldigde bedrag door 2 in het geval de Mijlpaal 
Vergunningen niet is gehaald terwijl de Capaciteitsleverancier alle redelijke inspanningen heeft 
geleverd om die te bereiken, zou moeten worden heringevoerd. 

Elia stelde voor om die regel toe te passen, ongeacht of de Additionele CMU Nieuw Geconstrueerd is 
of niet. 

Het voorstel zal bijgevolg worden aangepast. 

2.7. VERTRAGINGEN BIJ INFRASTRUCTUURWERKEN 

2.7.1. Identificatie van vertragingen bij Infrastructuurwerken 

38. Enerzijds bepaalt Elia in § 361 van haar Voorstel van Werkingsregels dat de 
Capaciteitsleverancier Elia in zijn kwartaalrapport voor de pre-leveringscontrole, indien relevant, 
opvolging bezorgt van de Infrastructuurwerken die van invloed kunnen zijn op de uitvoering en de 
timing van het lopende project, zoals geïdentificeerd in het projectuitvoeringsplan dat is opgenomen 
in het Prekwalificatiedossier. Deze opvolging wordt gestaafd door een schriftelijke bevestiging door de 
betrokken infrastructuurbeheerder, indien dit niet ELIA is (Fluxys of de DSO's).  

39. Anderzijds voorziet Elia in § 416 van het Voorstel van Werkingsregels enkel in de kennisgeving 
aan de CREG en het op de hoogte brengen van de betrokken Capaciteitsleverancier(s) van een 
eventuele vertraging  in Infrastructuurwerken op het ogenblik van de controle tcontrole 1.  

40. De CREG is van mening dat het op de hoogte brengen van de betrokken Capaciteitsleverancier 
over de opvolging van de Infrastructuurwerken door de betreffende systeembeheerder de betrokken 
Capaciteitsleverancier in staat zou stellen om enerzijds zijn verplichtingen gemakkelijker na te komen 
om toezicht te houden op de Infrastructuurwerken die van invloed kunnen zijn op de uitvoering en de 
timing van het lopende project en om anderzijds maatregelen te nemen om de negatieve gevolgen van 
een eventuele vertraging van de Infrastructuurwerken te beperken. Gezien de beschikbaarheid van de 
CMU vanaf het begin van de Leveringsperiode en aangezien de Infrastructuurwerken even belangrijk 
zijn als de Projectwerken, acht de CREG het aangewezen om voor de Infrastructuurwerken een 
rapporteringssysteem op te zetten dat gelijkwaardig is aan dat voor de Projectwerken. 

41. De CREG overweegt bijgevolg het Voorstel van Werkingsregels aan te passen door te bepalen 
dat Elia (of een andere systeembeheerder) ook kwartaalrapporten zal moeten sturen naar de 
Capaciteitsleveranciers die betrokken zijn bij Infrastructuurwerken waarvan de vertraging zijn 
capaciteit om het contractuele volume te leveren zou kunnen beïnvloeden. Deze kwartaalrapporten 
laten toe de Capaciteitsleverancier te informeren over de vordering van de Infrastructuurwerken en 
moeten in de loop van de volgende periodes (juist voor de periode waarin het kwartaalrapport door 
de capaciteitsleverancier wordt verstuurd) worden verstuurd, gedurende de hele Pre-
leveringsperiode:   
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- van 14 januari tot 30 januari; 

- van 14 april tot 30 april; 

- van 14 juli tot 30 juli;  

- van 14 oktober tot 30 oktober.  

Volgens de CREG moet het kwartaalrapport betreffende de Infrastructuurwerken een beschrijving 
bevatten van de opvolging van de Infrastructuurwerken, de identificatie van eventuele vertragingen 
met hun verantwoording, en in voorkomend geval, een mitigatieplan om deze vertragingen aan te 
pakken. Indien, ondanks dit mitigatieplan, blijkt dat de vertragingen een impact kunnen hebben op de 
potentiële start van de capaciteitslevering, dan moet de betrokken netbeheerder een resterende 
vertraging vaststellen waardoor het mogelijk wordt het Capaciteitscontract te wijzigen (via het uitstel 
van de eerste Leveringsperiode).  

2.7.2. Aanleiding voor de operationele fallback procedure van toepassing op vertragingen 
bij Infrastructuurwerken die gevolgen hebben voor reeds Gecontracteerde 
Capaciteiten 

42. In § 416 van haar Voorstel bepaalt Elia dat de operationele fallback procedure slechts van 
toepassing is indien de vertraging bij Infrastructuurwerken die gevolgen hebben voor reeds 
Gecontracteerde Capaciteiten, een impact van meer dan twee maanden heeft.   

43. De CREG is van mening dat deze voorwaarde een onnodig risico inhoudt voor de 
Capaciteitsleverancier, die wordt gedwongen om, als de vertraging van de Infrastructuurwerken 
minder dan twee maanden bedraagt, capaciteit te vinden op de Secundaire Markt om te vermijden 
dat hij zich een Onbeschikbaarheidspenaliteit ziet worden opgelegd. 

44. Volgens de CREG zou het Voorstel moeten worden aangepast door het mogelijk te maken dat 
de operationele procedure (§ 417 die leidt tot het uitstel van de eerste Leveringsperiode) kan worden 
geactiveerd, als de Capaciteitsleverancier dit vraagt, zelfs als de vertraging leidt tot een verschuiving 
van het mogelijke begin van de capaciteitslevering van twee maanden of minder. De 
Capaciteitsleverancier kan dan nog kiezen om de ontbrekende capaciteit via de Secundaire Markt te 
leveren. 

2.7.3. Operationele procedure wanneer de vertraging van Infrastructuurwerken die 
gevolgen heeft voor reeds Gecontracteerde Capaciteit wordt vastgesteld na tcontrole 1 

45. In § 418 van haar Voorstel van Werkingsregels overweegt Elia de operationele fallback 
procedure slechts in werking te stellen indien de vertraging van de Infrastructuurwerken die een 
invloed heeft op reeds Gecontracteerde Capaciteiten is vastgesteld op het ogenblik van de controle 
tcontrole 1.  

46. De CREG stelt vast dat geen enkele fallback procedure is vastgelegd in het Voorstel van 
Werkingsregels indien de vertraging van de Infrastructuurwerken die een invloed hebben op reeds 
Gecontracteerde Capaciteiten wordt vastgesteld na tcontrole 1. Ze begrijpt niet waarom een dergelijke 
procedure niet zou moeten worden toegepast aangezien het standaard capaciteitscontract (art. 11.3) 
impliciet voorziet dat de eerste Leveringsperiode kan worden uitgesteld ongeacht het moment waarop 
de vertraging van Infrastructuurwerken is vastgesteld8. 

 

8 Zie in die zin de beslissing van de CREG (B)2245 van 20 augustus 2021, § 154. 
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47. Bijgevolg overweegt de CREG het Voorstel van Werkingsregels aan te passen door enerzijds te 
bepalen dat de fallback procedure zal kunnen worden geactiveerd voor elke impact van meer dan twee 
maanden op de mogelijke start van de levering van capaciteit ten gevolge van een vertraging van de 
Infrastructuurwerken die na tcontrole 1 is geïdentificeerd. Anderzijds zal het Voorstel van Werkingsregels 
worden aangepast door toe te staan dat de fallback procedure wordt geactiveerd, indien de 
Capaciteitsleverancier daarom verzoekt, indien de vertraging leidt tot een verschuiving van het 
mogelijke begin van de capaciteitslevering van twee maanden of minder ten gevolge van een 
vertraging van de Infrastructuurwerken die na tcontrole 1 is geïdentificeerd. In dit laatste geval behoudt 
de Capaciteitsleverancier de mogelijkheid om de ontbrekende capaciteit via de Secundaire Markt te 
leveren. 

2.8. GESCHILLENCOMMISSIE 

48. Los van de verhoging van het plafond van de verwijzingskosten van de CRM Geschillencommissie 
voorziet Elia in haar Voorstel van Werkingsregels geen enkele wijziging  aan hoofdstuk 14 noch aan het 
procedurereglement van de Geschillencommissie, dat vervat is in bijlage F van de Werkingsregels. 

49. Algemeen gesteld vindt de CREG het toch opportuun om bepaalde verduidelijkingen en 
verklaringen te formuleren in deze onderdelen van de Werkingsregels met de bedoeling om de 
juridische zekerheid te bewaren en eventuele interpretatieproblemen te voorkomen in het kader van 
de uitvoering van de beslissingen die door de CRM Geschillencommissie worden genomen.  

50. In de eerste plaats acht de CREG het noodzakelijk om bepaalde regels met betrekking tot de 
organisatie van de CRM Geschillencommissie te verduidelijken. 

Enerzijds wil de CREG meer duidelijkheid scheppen over de modaliteiten om geschillen aanhangig te 
maken bij de CRM Geschillencommissie (kennisgeving van de eis, kennisgeving van het antwoord enz.). 

Anderzijds is de CREG van plan om de procedure voor de aanduiding van de ad hoc-leden en in 
voorkomend geval van de ad hoc-voorzitter van de CRM Geschillencommissie te verduidelijken. Het 
blijkt immers gepast om duidelijker te vermelden volgens welk principe de bij het geschil betrokken 
partijen de ad hoc-leden en deze laatsten, op hun beurt, in voorkomend geval de ad hoc-voorzitter 
aanduiden.  

Vanuit organisatorisch standpunt bekeken kan men deze procedure in vier fasen opsplitsen. Zo (i) duidt 
de eiser in zijn aanvraag om een geschil te beslechten een ad hoc-lid aan en stelt in voorkomend geval 
voor om een ad hoc-voorzitter aan te duiden; (ii) duidt ook de verweerder in zijn kennisgeving van 
antwoord een ad hoc-lid aan en verduidelijkt zijn standpunt ten opzichte van de eventuele aanduiding 
van een ad hoc-voorzitter; (iii) duiden de partijen, indien ze het eens zijn over de opportuniteit om een 
ad hoc-voorzitter aan te duiden, in onderlinge overeenstemming de ad hoc-voorzitter binnen een 
bepaalde termijn aan; (iv) bekrachtigt ten slotte het secretariaat van de CRM Geschillencommissie de 
samenstelling van de CRM Geschillencommissie. 

51. In de tweede plaats wenst de CREG de juridische aard te verduidelijken van de bindende 
beslissingen van de CRM Geschillencommissie met de bedoeling om eventuele problemen bij de 
uitvoering van die beslissingen te voorkomen.  

Hiertoe meent de CREG dat men dient te voorzien dat de bindende beslissing van de CRM 
Geschillencommissie de waarde van een derdenbeslissing heeft, behalve als de partijen het bij het 
begin van het geschil uitdrukkelijk en schriftelijk met elkaar eens worden om te erkennen dat de 
bindende beslissing de waarde heeft van een arbitrale uitspraak in de betekenis van de artikelen 1676 
en volgende van het gerechtelijk wetboek.  
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52. In de derde plaats is de CREG van plan om meer duidelijkheid te scheppen over de regels in 
verband met de vertrouwelijkheid van de tussen de partijen uitgewisselde gegevens.  

De CREG acht het immers opportuun om een partij de mogelijkheid te bieden om vertrouwelijkheid in 
te roepen ten opzichte van de andere partij in een geschil van bepaalde stukken die aan de CRM 
Geschillencommissie worden voorgelegd indien deze stukken bedrijfsgeheimen zouden bevatten of 
indien gelijk welk ander element van dien aard is om het vertrouwelijke karakter te verantwoorden.  

53. In de vierde plaats is de CREG van plan om voor de voorzitter de mogelijkheid te voorzien om 
het plafond van de kosten van verwijzing naar de CRM Geschillencommissie (‘kosten van verwijzing') 
te wijzigen. 

Hierdoor zou de voorzitter kunnen afwijken van de minimum- en de maximumbedragen die in de 
Werkingsregels zijn vastgelegd wanneer dat kan worden verantwoord door objectieve elementen zoals 
het bedrag van het geschil, de complexiteit van de zaak of de tijd die de leden van de CRM 
Geschillencommissie nodig hebben om het dossier te behandelen. Een dergelijke afwijking mag echter 
pas worden toegestaan wanneer de voorzitter het advies heeft gevraagd aan de bij het geschil 
betrokken partijen. 

2.9. CO2-EMISSIEDREMPELS 

54. Dit punt wordt op vraag van de minister van Energie aan een publieke raadpleging onderworpen. 
De FOD Economie heeft in dit verband onderstaande tekst opgesteld. 

2.9.1. Uiteenzetting van het huidige systeem 

55. Het capaciteitsvergoedingsmechanisme is afhankelijk van specifieke of jaarlijkse CO2-
emissiedrempels. Overeenkomstig artikel 22(4) van Verordening (EU) 2019/943 mag een 
productiecapaciteit waarvan de commerciële productie op of na 4 juli 2019 werd opgestart niet meer 
dan 550 g CO2 afkomstig van fossiele brandstoffen per kWh stroom uitstoten om te worden vastgelegd 
in het kader van een capaciteitsmechanisme. Bovendien mag ten laatste vanaf 1 juli 2025 een 
productiecapaciteit waarvan de commerciële productie werd opgestart voor 4 juli 2019 niet meer dan 
550 g CO2 afkomstig van fossiele brandstoffen per kWh stroom uitstoten, of niet meer dan een jaarlijks 
gemiddelde van 350 kg CO2 afkomstig van fossiele brandstoffen per geïnstalleerde kW om te worden 
vastgelegd in het kader van een capaciteitsmechanisme. 

2.9.2. Problemen met dit systeem 

56. Uit de meest recente wetenschappelijke kennis over klimaatverandering, zoals uiteengezet in 
het 6e evaluatieverslag van de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC), 
blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen in alle sectoren snel en fors moet worden teruggedrongen 
om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te halen en de opwarming te beperken tot niet 
meer dan 2°C en om een opwarmingsgrens van 1,5°C te bereiken. Een emissietraject dat verenigbaar 
is met een maximale opwarming van 1,5°C vereist dat tegen 2050 klimaatneutraliteit (geen netto-
emissies) wordt bereikt. Die doelstelling van klimaatneutraliteit is, samen met een 
emissiereductiedoelstelling van 55% tegen 2030 (ten opzichte van de emissies in 1990), verankerd in 
de Europese wetgeving via de Europese Klimaatwet (Verordening (EU) 2021/1119).  

57. Rekening houdend met de oproep tot een versnelde vermindering van de afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen, zoals opgenomen in de mededeling RePower EU van de Europese Commissie, 
en met het feit dat de grenswaarden in de elektriciteitsverordening maximumwaarden zijn en dat ACER 
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in zijn advies 22/2019 aangeeft dat de lidstaten ook ambitieuzer kunnen zijn bij het ondersteunen van 
de doelstellingen inzake de vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide, wordt de tweede 
jaarlijkse emissiedrempel naar nul bijgesteld. 

2.9.3. Aanpassingen aan de Werkingsregels 

58. Alleen productiecapaciteiten met een specifieke uitstoot van 550 g CO2 of minder afkomstig van 
fossiele brandstoffen per kWh stroom kunnen in België worden vastgelegd in het kader van een 
capaciteitsmechanisme. 

59. Vanaf de prekwalificatie voor de veiling van 2023 en voor alle daaropvolgende veilingen zal de 
drempel van 550g/kWh eveneens geleidelijk worden verlaagd volgens een nog vast te stellen 
stappenplan. De FOD Economie zal een voorstel voor dit stappenplan uitwerken en voorleggen voor 
openbare raadpleging.   

2.10. DUURZAAMHEIDSBEPALING 

60. § 94 van het Voorstel van Werkingsregels bevat een duurzaamheidsbepaling waarvan de tekst 
al is opgenomen in Werkingsregels die op 14 mei 2021 werden aangenomen, en die op dat moment 
op vraag van de minister van Energie werd toegevoegd. In overeenstemming met het kabinet van de 
minister acht de CREG het noodzakelijk om de reikwijdte van die bepaling te verduidelijken.  

61. In haar huidige vorm heeft die immers uitsluitend betrekking op de Capaciteitscontracten van 
15 jaar, wat discriminerend zou kunnen zijn ten aanzien van de andere meerjaren 
Capaciteitscontracten (van max. 3 of 8 jaar), waarop deze bepaling momenteel niet van toepassing is.  

Bovendien is het nodig om de reikwijdte van de verbintenis te verduidelijken. Zo wordt in de bepaling 
onder meer vermeld dat de CRM-Kandidaat zich ertoe moet verbinden “om tegen ten laatste 2050 
nuluitstoot of negatieve uitstoot te bereiken", zonder dat het duidelijk is of die verbintenis geldt op het 
niveau van de groep, de juridische structuur waarvan de CMU afhangt of alleen op het niveau van de 
CMU. 

In overeenstemming met het kabinet van de minister van Energie werd beslist om deze bepaling te 
herzien zodat de verbintenis geldt voor de CMU.  

 

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