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Betreft: Reactie op consultatie CREG investeringsdrempels CRM (PRD-1907)

Datum: 21/10/2019

Contact: Bram Claeys, 

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) consulteert over de 
vaststelling van drempels en criteria voor het in aanmerking komen van de investeringskosten in het 
kader van de uitwerking van een capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) voor België.

De inzet en het ontwerp van dit CRM moet voor de Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen

(ODE) maximaal in functie van de duurzame energietransitie staan.

ODE dient geen gedetailleerde reactie op de ontwerpbeslissing in. Voor ODE zijn belangrijke 
aandachtspunten de behandeling van aggregatie, vraagsturing, opslag en hernieuwbare 
energiebronnen. Het voorliggend ontwerp lijkt wat deze aspecten betreft verantwoordbare keuzes te

nemen. We voegen ter referentie het algemene ODE standpunt van 18/7/2019 over CRM toe.

Contractduur en energietransitie

In de overwegingen met betrekking tot de contractduur ontbreekt de volgende beschouwing.

Een belangrijke bezorgdheid is het risico op te lange afhankelijkheid van fossiele aardgas door in te 
zetten op nieuwe STEG-centrales. Om in overeenstemming te zijn met het klimaatakkoord van Parijs 
zou de productie van elektriciteit tegen 2040 volledig CO2-neutraal moeten zijn. Het is mogelijk dat 
een geselecteerde STEG-eenheid een contract krijgt van 15 jaar. Als dit contract start in 2025 eindigt 
het juist in 2040. Als het na 2025 start loopt het tot voorbij de deadline van 2040. Dit is

problematisch.

Het is overigens nog de vraag of eventuele contracten van 15 jaar in lijn te brengen zijn met de 
Europese verordening Interne Markt. Die stelt dat de Commissie een CRM slechts zal goedkeuren

voor een periode van maximaal 10 jaar.1

Levensduur versus contractduur

In de toelichting bij de ontwerpbeslissing ontstaat overigens een onduidelijkheid bij de verklaring in

(22) dat de capaciteitshouder, “zodra de capaciteit in een capaciteitscategorie is ingedeeld, het 
precieze aantal capaciteitsleveringsperioden moet bepalen die hij onder zijn contract wenst te zien 
vallen; hij moet zich hierbij met name baseren op de technische levensduur van zijn installatie”.

Deze overweging zien we niet terugkomen in de tekst van de beslissing zelf. Het lijkt ons ook niet zo 
evident. Mogelijk werpt dit een drempel op voor aggregaties. Wat als een aggregatie die onder 
andere batterijen omvat deze batterijen binnen de termijn van het contract moet of wil vervangen? 

 
1 Verordening artikel 21.8 
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