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Beslissing inzake de vormvereisten voor een verzoek 
tot afwijking van de intermediaire maximumprijs 

Artikel 21, § 2, 2de lid van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot 
vaststelling van de paramaters 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 capaciteitsvergoedings-
mechanisme 
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INLEIDING 

Het doel van onderhavige studie is de vormvereisten uiteen te zetten die door een verzoek tot 
afwijking van de intermediaire maximumprijs moeten worden nageleefd.  

1. WETTELIJK KADER 

1. In overeenstemming met artikel 21, § 2, 2de lid van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot 
vaststelling van de paramaters 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 capaciteitsvergoedings-
mechanisme (hierna : kb methodologie), is het aan de CREG om de vormvereisten te bepalen van een 
verzoek tot afwijking van de intermediaire maximumprijs (hierna : IPC). 

2. Dit artikel geeft het volgende overzicht de elementen die dit verzoek op zijn minst moet 
bevatten: 

1° identificatie van de eenheid in de capaciteitsmarkt, of eenheden indien het gekoppelde 
capaciteiten betreft, via een uniek identificatienummer afkomstig van de 
prekwalificatieprocedure zoals bepaald in de werkingsregels, en de veiling waarop de 
aanvraag van toepassing is; 

2° een nauwkeurige inschatting en beschrijving, of beschrijving van de desgevallende 
afwezigheid, van volgende kostencomponenten met betrekking tot de eenheid in de 
capaciteitsmarkt, of eenheden indien het gekoppelde capaciteiten betreft, voor de periode 
van capaciteitslevering waarop de aanvraag van toepassing is: 

a) opgesplitst in voorkomend geval per leveringspunt, jaarlijkse vaste operationele en 
onderhoudskosten (in S/jaar), inclusief verdere specificatie van vaste nettarieven en 
de activatiekosten voor de beschikbaarheidstests gevraagd door Elia zoals bepaald 
in de werkingsregels indien deze relevant geacht worden, aangevuld met, indien van 
toepassing, de hypothesen met betrekking tot minstens het aantal uren tijdens 
dewelke de eenheid (eenheden) geactiveerd is (zijn) en het aantal starts of activaties 
waarop deze inschattingen gebaseerd zijn, alsook de relatie tussen de vaste kosten 
en enerzijds het aantal activaties en anderzijds het aantal draaiuren; 

b) vaste kosten gerelateerd aan het beheer van een portfolio van leveringspunten 
relevant voor het opereren in de energiemarkt (in €/jaar) door de betrokken eenheid 
in de capaciteitsmarkt, tijdens de periode van capaciteitslevering waarop de 
aanvraag van toepassing is; 

c) opgesplitst in voorkomend geval per leveringspunt, recurrente investeringskosten op 
jaarbasis die niet rechtstreeks verband houden met een verlenging van de technische 
levensduur van de installatie of met een verhoging van het nominaal 
referentievermogen, in voorkomend geval met inbegrip van de provisies voor grote 
onderhoudswerken aan installaties die niet noodzakelijk elk jaar gebeuren (in €/jaar), 
aangevuld met, indien van toepassing, de hypothesen met betrekking tot minstens 
het aantal uren tijdens dewelke de eenheid (eenheden) geactiveerd is (zijn) en aantal 
starts of activaties waarop deze inschattingen gebaseerd zijn, alsook de relatie 
tussen de vaste kosten en enerzijds het aantal activaties en anderzijds het aantal 
draaiuren; 
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d) opgesplitst in voorkomend geval per leveringspunt, geannualiseerde niet-recurrente 
investeringskosten relevant voor het leveren van de dienst met de betrokken eenheid 
in de capaciteitsmarkt, of eenheden indien het gekoppelde capaciteiten betreft, 
tijdens de periode van capaciteitslevering waarop de aanvraag van toepassing is (in 
€/jaar); 

e) variabele kosten voor het aanbieden van energie (in €/MWh), inclusief verdere 
specificatie van, indien van toepassing, ten minste volgende elementen die in deze 
variabele kosten inbegrepen zijn : variabele operationele en onderhoudskosten 
inclusief variabele nettarieven indien deze relevant geacht worden, efficiëntiefactor 
of in geval van opslagsystemen, round trip efficiëntie; 

f) Voor een geaggregeerde offerte, het verschil tussen de aangeboden capaciteit en de 
som van de geïnstalleerde capaciteit van de verschillende leveringspunten; 

g) Opstartkosten of vaste activatiekosten door specificatie van de kost per start of 
activatie exclusief kosten gerelateerd aan de louter voor de opstart noodzakelijke 
brandstof (in €/start of €/activatie), aangevuld met, indien van toepassing, indicatie 
van het type en de hoeveelheid louter voor de opstart noodzakelijke brandstof (in 
GJ/start). 

Voor elke investering dienen minstens de volgende gegevens te worden aangeleverd : totale 
investeringskost, financieringskost inclusief gewogen gemiddelde kapitaalskost, 
economische levensduur van de investering, motivatie m.b.t. de relevantie voor het leveren 
van de dienst, realisatiejaar van de investering en geannualiseerde kost die daaruit 
voortvloeit. 

De in aanmerking komende niet-recurrente investeringskosten voor het berekenen van de 
‘missing-money’ van de eenheid in de capaciteitsmarkt, of eenheden indien het gekoppelde 
capaciteiten betreft, zijn de initiële en niet terugkerende investeringsuitgaven die worden 

besteld vanaf de eerste beslissing in toepassing van artikel 7undecies, § 6 van de 
Elektriciteitswet en die ten laatste de dag voorafgaand aan de eerste dag van de periode 
van capaciteitslevering worden uitgevoerd.  

3° indien van toepassing, een nauwkeurige inschatting en beschrijving van de inkomsten (in 
€/jaar) met betrekking tot de eenheid in de capaciteitsmarkt, of eenheden indien het 
gekoppelde capaciteiten betreft, voor de periode van capaciteitslevering waarop de 
aanvraag van toepassing is, andere dan de jaarlijkse inframarginale inkomsten en netto 
opbrengsten van de levering van balanceringsdiensten bedoeld in paragraaf 8, 3° en 4°, 
zoals bijvoorbeeld maar niet noodzakelijk beperkt tot stoom en/of warmte-gerelateerde 
inkomsten; 

4° indien van toepassing, een nauwkeurige inschatting van de operationele beperkingen 
gelinkt aan de uitbating die een invloed hebben op het leveren van de dienst met de 
betrokken eenheid in de capaciteitsmarkt, of eenheden indien het gekoppelde capaciteiten 
betreft, en een beschrijving van de impact van die beperkingen op de inkomsten, tijdens de 
periode van capaciteitslevering waarop de aanvraag van toepassing is, zoals bijvoorbeeld 
en maar niet noodzakelijk beperkt tot : energiebeperkingen, activatiebeperkingen, geplande 
onderhoudsmomenten, must run beperkingen;  

5° een nauwkeurige inschatting en berekening van het “missing-money” (in €/MW/jaar) van 
de eenheid in de capaciteitsmarkt, of eenheden indien het gekoppelde capaciteiten betreft 
voor de periode van capaciteitslevering waarop de aanvraag van toepassing is. 

De componenten aangeleverd door de derogatieaanvrager bedoeld in punt 2° tot 4° ter 
ondersteuning van zijn aanvraag dienen specifiek te zijn aan de betrokken eenheid in de 
capaciteitsmarkt, of eenheden indien het gekoppelde capaciteiten betreft. 
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2. ANTECEDENTEN 

2.1. RAADPLEGING 

3. Gelet op de publicatie van het kb methodologie op 30 maart 2021 en de verplichting voor de 
CREG om de vormvereisten van het verzoek tot derogatie van de IPC te publiceren op 15 mei 2021, 
beschikt de CREG niet over voldoende tijd om een publieke raadpleging te organiseren over een 
ontwerpbeslissing. Bovendien is de bevoegdheid van de CREG beperkt tot de vormvereisten die een 
verzoek tot derogatie moet aannemen. Deze beslissing heeft geen betrekking op inhoudelijke 
elementen. 

3. VORMVEREISTEN VAN EEN VERZOEK TOT 
DEROGATIE 

4. De vormvereisten die moeten worden nageleefd opdat een verzoek tot derogatie in aanmerking 
wordt genomen, worden gedetailleerd in bijlage 1.  

 

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 

Aanmeldingsformulier IPC derogatie  




