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Inleiding 

Zoals bepaald in Artikel 7undecies, §5, van de wet van 29 april 1999 met betrekking tot de organisatie van de elektri-

citeitsmarkt, ontving Elia op 19 november 2019 de vraag voor advies op het voorstel van de CREG van een Koninklijk 

Besluit dat criteria vastlegt voor het in aanmerking komen van de investeringskosten, die toelaten om elke capaciteit 

in een capaciteitscategorie te klasseren, en de investeringsdrempels die deze categorieën onderscheiden.  

 

Elia werd hierbij gevraagd haar advies te leveren tegen 3 december 2019. De principes in dit voorstel werden reeds 

besproken in het opvolgingscomité waar CREG, Elia en de Federale Overheidsdienst Economie deel van uitmaken.  

 

Elia heeft haar advies gestructureerd op basis van de hoofdcomponenten van het voorstel geordend per artikel, nl. 

definities, procedure, in aanmerking komende kosten, in aanmerking komend vermogen, niveau van de investerings-

drempels en capaciteitscategorie voor buitenlandse capaciteiten.  

 

Dit advies zal gelijktijdig met de formele verzending naar de CREG ook gedeeld worden met de andere leden van het 

opvolgingscomité. We verzoeken om hiermee maximaal rekening te houden voor het finale Koninklijke Besluit en zijn 

steeds ter beschikking voor verder overleg en toelichting van de gemaakte opmerkingen. 

 

Tenslotte verduidelijken we graag dat dit advies geen vertrouwelijke elementen bevat. 
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Definities (Artikel 1) 

In de bespreking van artikel 1 merkt de CREG op dat zij de door Elia gedefinieerde term “Capacity 

Market Unit” (CMU) niet gebruiken in het voorgestelde Koninklijk Besluit en dat een CMU zowel 

een “capaciteit”, “een geaggregeerde offerte” of een “verbonden capaciteit”1 kan omvatten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

1 Vertaling toegevoegd door Elia 

Verbonden capaciteiten zijn technisch afhankelijk van elkaar, maar kunnen niet aggrege-

ren omwille van het feit dat ze onderhevig zijn aan de communicatie van een dagelijks pro-

gramma op basis van een CIPU contract (of toekomstige contracten die dit zullen vervan-

gen).  

 

In het kader van bovenstaande stelt Elia volgende wijziging voor in de definitie van ver-

bonden capaciteit:  

Article 1:  

« capacités liées » : des capacités établies sur un même site géographique, entre lesquelles il existe 

un lien de nécessité et de cohérence technique et qui, en raison de leur obligation d’introduire un pro-

gramme journalier de leur puissance installée, n’ont pas la possibilité de s’agréger ; 

 

Elia gaat niet akkoord met de stelling van de CREG dat een CMU ook een verbonden ca-

paciteit kan omvatten. Deze verbonden capaciteiten zullen elk een aparte CMU vertegen-

woordigen en beide CMUs zullen met elkaar verbonden zijn.  
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Procedure 

 

In artikel 3 §3 kan de commissie, i.e. de CREG, (na raadpleging van de marktdeelnemers) richt-

snoeren uitvaardigen om bepaalde voorwaarden (in de paragrafen 1 en 2) voor het in aanmerking 

komen van de kosten te specifiëren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In artikel 12 §1 stelt de CREG het volgende principe voor: “te rekenen vanaf de publicatie van de 

veiling verstrekt de netbeheerder alle informatie die met name op basis van zijn monitoring is 

verkregen en die van invloed kan zijn op de controle door de commissie op de indeling van een 

capaciteit of een geaggregeerde offerte in een capaciteitscategorie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elia vraagt zich af hoe te bepalen welke informatie een impact op de capaciteitscategorie 

kan hebben en daarom relevant kan zijn voor de CREG. Het pre-delivery monitoring proces 

voorgesteld door Elia richt zich op de projectevoluties die nodig zijn om van “additionele” ca-

paciteit naar “bestaande” capaciteit te evolueren, en niet noodzakelijk op de financiële as-

pecten die relevant voor CREG zouden kunnen zijn in het kader van het bepalen van de ca-

paciteitscategorie.     

In het kader van bovenstaande stelt Elia volgende wijziging in het Koninklijk Besluit voor:  

Art. 12 §1: A dater de la publication de la mise aux enchères et préalablement à la fourniture de la capa-

cité, le gestionnaire de réseau applique un processus de monitoring. La commission peut utiliser toute 

information transmise par le gestionnaire de réseau via son reporting annuel dans son examen du dos-

sier de clôture d’investissement.   

Gezien de impact op andere ontwerpelementen van de CRM (bijv. de calibratie van de inter-

mediate price cap) is Elia van mening dat deze richtsnoeren moeten voorzien zijn en in elk 

geval gepubliceerd  idealiter alvorens Elia zijn intermediate price cap voorstel introduceert 

volgens de wettelijk voorziene procedure (Art. 7undecies §2 van de Elektriciteitswet). 
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Als deel van de ex-post controles kan CREG een capaciteit opnieuw klasseren in de capaciteits-

categorie verbonden aan een capaciteitscontract dat één capaciteitsperiode bestrijkt (artikel 14, 

15 en 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basisbeginselen voor de klassering (Artikel 2) 

In de bespreking van artikel 2 stelt CREG dat een 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 baseren op de technische 

levensduur van zijn installatie, in die zin dat hij geen capaciteitscontract kan krijgen voor meer 

capaciteitsleveringsperioden dan de technische levensduur van zijn installatie, anders zou er 

sprake zijn van een door de regelgeving inzake staatssteun verboden oversubsidiëring2. 

 

De CREG heeft dit principe echter niet weerhouden in het voorgestelde Koninklijke Besluit, gezien 

zij van mening is dat dit reeds is opgevangen via de algemene Europese staatssteunregels.  

 

                                                           

 

 

2 CREG verwijst hier naar het besluit van de Europese Commissie SA.44464 [...].   

Elia begrijpt dat de CREG gevolgen wenst te verbinden aan de ex-post controles, maar 

vraagt zich af hoe dit principe correct te begrijpen gezien de voorgestelde timing voor het 

indienen van het afsluitingsdossier (tot 24 maanden na de eerste dag van de eerste capaci-

teitsleveringsperiode voor 15-jaren contracten). Zowel voor Elia als eventueel ook voor de 

contractuele tegenpartij aangeduid in het kader van de CRM is het noodzakelijk duidelijk-

heid hierover te hebben opdat in voorkomend geval geen betwisting kan ontstaan met de 

betrokken capaciteitshouder en zodat de gevolgen goed voorzien kunnen worden in de ver-

dere implementatie en, indien nodig en nuttig, in het contractuele kader. Is de nieuwe clas-

sificatie van toepassing op de volgende leveringsperiode? Heeft deze nieuwe classificatie 

een retroactief effect?  
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Elia gaat akkoord met het voorgestelde principe (in toepassing van de Europese staatssteun-

regels) dat de duur van het capaciteitscontract de technische levensduur van een installatie 

niet mag overstijgen. Elia zou echter suggereren om dit expliciet op te nemen in het Koninklijk 

Besluit. Elia stelt hiervoor volgende toevoeging in het Koninklijk Besluit voor:  

 

Article 2  

§ 3. Le détenteur de capacité, une fois qu’une capacité est classée dans une catégorie de capacité, est 

tenu de déterminer le nombre précise de périodes de fourniture de capacité qu’il souhaite voir couvertes 
par le contrat de capacité. Il ne peut pas choisir un contrat de capacité couvrant un nombre de périodes de 
fourniture de capacité plus important que la durée de vie technique de l’installation.  

 
In elk geval wenst Elia erop te wijzen dat Elia zelf geen bijkomende controles uitvoert op de 

keuze van de contractduur door de capaciteitshouder naast de verificatie dat de gekozen con-

tractduur inderdaad in overeenstemming is met de door de CREG beoordeelde klassering in 

een capaciteitscategorie.  

 
 

 

In aanmerking komende kosten (Artikel 3) 

Tijdshorizon van de in aanmerking komende kosten  

In haar voorstel tot Koninklijk Besluit specifieert de CREG de tijdshorizon waarin de initiële inves-

tering moet worden besteld om in aanmerking te komen bij het bepalen van een capaciteitscate-

gorie. Investeringen die voor de datum van publicatie van de resultaten van de veiling zijn besteld 

worden uitgesloten, gezien CREG van mening is dat ingeval een investeerder beroep moet doen 

op het capaciteitsvergoedingsmechanisme, om de financiering van een project te kunnen verze-

keren, hij de werken pas zal bestellen na ondertekening van het capaciteitscontract.  

 

Elia begrijpt het standpunt van de CREG, rekening houdende met het feit dat in lijn met de 

Elektriciteitswet in het Belgische capaciteitsmechanisme ook T-4 veilingen worden georgani-

seerd, wat een investeerder voldoende doorlooptijd moet geven om nieuwe capaciteiten te 

ontwikkelen na ondertekening van het capaciteitscontract.  
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Echter, Elia is van mening dat dit voorstel van de CREG voor de in aanmerking komende kos-

ten niet in lijn ligt met haar ontwerpnota inzake de volumebepaling van de T-1 veiling. In deze 

nota merkt CREG op dat investeerders die niet geselecteerd zijn in een T-4 veiling de moge-

lijkheid hebben om hun capaciteit te ontwikkelen en vervolgens deel te nemen in de T-1 veiling 

voor dezelfde periode van capaciteitslevering. De investeringskosten besteld tussen de T-4 en 

T-1 veiling komen echter niet in aanmerking voor het bepalen van de capaciteitscategorie, 

waardoor deze investeringen een capaciteitscontract voor slechts 1 periode van capaciteitsle-

vering zullen toegewezen krijgen, aangezien redelijkerwijs verondersteld kan worden dat (grote 

delen van) de investering reeds gerealiseerd zullen worden in de periode voorafgaand aan de 

T-1 veiling om tijdig klaar te kunnen zijn. Deze investeerders zullen hun investering dus niet 

kunnen spreiden over meerdere jaren, wat deze capaciteiten onrendabel en niet economisch 

haalbaar maakt. Dit zou betekenen dat het niet realistisch is om te veronderstellen dat die 

capaciteiten zouden deelnemen aan een T-1 veiling. 

Elia merkt hierbij op dat dit standpunt niet inhoudt dat zij het wel realistisch vindt dat een inves-

tering die een capaciteitscontract van meerdere jaren nodig heeft, zal deelnemen aan een Y-1 

veiling, ook al worden kosten voorafgaand aan deze Y-1 veiling mee in rekening gebracht voor 

het bepalen van de contractduur.  Elia verwijst in dit kader ook naar haar feedback op de ont-

werpnota (Z)2024 van de CREG over de parameters ter bepaling van het capaciteitsvolume 

dat moet worden aangekocht in het capaciteitsmechanisme.  

 

Aansluitingskosten van buitenlandse capaciteiten 

De CREG stelt dat investeringen in een rechtstreekse en exclusieve aansluiting waarmee bui-

tenlandse capaciteiten in de Belgische regelzone worden geïntegreerd, ook in aanmerking wor-

den genomen, omdat ze zorgen voor extra MW in de zone.  

 

Elia begrijpt dit voorgestelde principe. Elia is echter van mening dat teneinde verwarring te 

vermijden het Koninklijk Besluit of het bijgevoegde rapport aan de Koning best specifieert dat 

ook de aansluitingskosten van binnenlandse capaciteiten in aanmerking kunnen worden ge-

nomen, gezien deze ook zorgen voor extra MW in de zone.   

 

 



Advies Elia inzake het Ontwerpvoorstel van Koninklijk besluit tot vaststelling van de investeringsdrempels & criteria 

 

9 

In aanmerking komend vermogen (Artikel 4) 

In haar voorstel tot Koninklijk Besluit heeft de CREG de keuze gemaakt om het totale geïnstal-

leerde vermogen van de capaciteit, in tegenstelling tot het vermogen dat wordt verkregen na 

toepassing van de reductiefactor (derating factor), in rekening te brengen bij het toekennen van 

een capaciteitscategorie. Deze keuze van de CREG heeft als doel om capaciteiten met een lage 

bijdrage tot de bevoorradingszekerheid niet bijkomend te begunstigen. Immers, indien de capa-

citeitscategorie zou worden toegekend op basis van het vermogen na toepassing van de reduc-

tiefactor, wordt de investeringsdrempel relatief sneller bereikt door capaciteiten die minder bijdra-

gen tot de bevoorradingszekerheid (voor eenzelfde investeringsbedrag in verhouding tot het ge-

installeerde vermogen). 

  

Elia begrijpt het voorstel van de CREG in het licht van de doelstelling om de kosten zo laag 

mogelijk te houden vanuit globaal systeemperspectief.  

 

In geval van een verhoging van het geïnstalleerde vermogen van een capaciteit moet er reke-

ning worden gehouden met het totale geïnstalleerde vermogen en niet enkel met het extra ver-

mogen resulterend uit de investering bij het toekennen van een capaciteitscategorie. Elia be-

grijpt dit als dat bijvoorbeeld bij vervanging van een turbine van 100 MW door een turbine van 

101 MW, het in aanmerking komende vermogen 101 MW zal zijn (in plaats van 1 MW).  

 

In het licht van het niet onnodig toekennen van lange termijncontracten is Elia van mening dat 

de voorgestelde benadering hiervoor een geschikte manier kan zijn. 

 

Niveau van de Investeringsdrempels (Artikel 6) 

In de bespreking van artikel 6 stelt de CREG voor om de drempels voor de capaciteitscategorieën 

van 3, 8 en 15 jaar op een vrij hoog niveau vast te leggen, gezien de nadelen die zij verbindt aan 

capaciteitscontracten met een lange termijn.  
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Een vergelijking met de drempels die in andere Europese landen worden gehanteerd (bv. Ierland, 

Italië, VK) toont aan dat de door CREG weerhouden drempels inderdaad hoger liggen dan in 

reeds geïmplementeerde en door de Europese Commissie goedgekeurde CRMs. 

 

Op basis van de CAPEX cijfers in Elia’s meest recente Adequacy studie3 waarnaar de CREG 

verwijst, zouden enkel CCGTs in aanmerking komen voor een capaciteitscategorie dat maximaal 

15 periodes van capaciteitslevering bestrijkt. Elia stelt hierbij vast dat de keerzijde van deze keuze 

betekent dat verschillende technologieën met een verwachte technische en economische levens-

duur van meer dan 3 of 8 jaar desalniettemin in een capaciteitscategorie van minder dan 15 jaar 

worden ingedeeld. 

 

Elia maakt geen oordeel over de specifieke hoogte van de voorgestelde investeringsdrem-

pels. Elia begrijpt dat de CREG een gefundeerde keuze dient te maken en dat dit de nodige 

afwegingen met zich meebrengt. Elia stelt zich de vraag of in de afweging de mate van een 

voldoende ‘level playing field’ tussen de verschillende technologieën afdoende in rekening 

werd gebracht, o.a. met het oog op het maximaal bevorderen van de concurrentie en aldus 

een lagere kost voor de CRM. 

 

Capaciteitscategorie voor Buitenlandse Capaciteiten (voor-
malig Artikel 19) 

De CREG stelt voor om indirecte buitenlandse capaciteiten standaard een capaciteitscategorie 

verbonden aan een capaciteitscontract dat één periode van capaciteitslevering bestrijkt toe te 

kennen.  

 

Elia gaat akkoord met het standaard toekennen van éénjarige capaciteitscontracten aan indi-

recte buitenlandse capaciteiten en dus met het weglaten van artikel 19. Gezien de capaciteit 

                                                           

 

 

3 Adequacy and Flexibility Study for Belgium 2020 -2030 as published on 28 June 2019 by Elia. 
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gereserveerd voor indirecte buitenlandse deelname jaarlijks wordt bepaald in functie van on-

der andere ook de verwachte simultane schaarste kan er immers niet gegarandeerd worden 

dat voor deze indirecte buitenlandse deelname in toekomstige jaren steeds voldoende capa-

citeit kan voorzien worden om meerjarige capaciteitscontracten te rechtvaardigen. Immers, 

het niveau van simultane schaarste tussen twee landen en dus daardoor de maximaal toege-

laten indirecte buitenlandse deelname is ook een functie van marktevoluties in België én de 

omliggende landen. 

 

 

------------------------------------- 




