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INLEIDING 

1. Het doel van dit voorstel is de voorstelbevoegdheid, toegekend aan de Commissie voor de 
Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) inzake vaststelling van de drempels en criteria voor 
het in aanmerking komen van investeringskosten in het kader van de uitwerking van een 
capaciteitsvergoedingsmechanisme (hierna: CRM) voor België, uit te voeren. 

2. In het eerste hoofdstuk wordt het Europese en Belgische wettelijke kader behandeld. Het 
tweede hoofdstuk bevat de bespreking van de artikelen van het voorstel van koninklijk besluit. Het 
derde hoofdstuk bevat het voorstel van koninklijk besluit. 

3. Een eerste voorstel werd door het directiecomité van de CREG goedgekeurd tijdens de zitting 
van 27 september 2019. Dit voorstel werd onderworpen aan een openbare raadpleging die plaatsvond 
van 1 tot 22 oktober 2019. Een tweede voorstel werd, onder de vorm van een ontwerp, goedgekeurd 
door het directiecomité van de CREG na een schriftelijke procedure, afgesloten op 19 november 2019. 
Het voorstel bevat de aanpassingen waarvan de CREG het nuttig achtte dat ze werden aangebracht 
ten gevolge van de openbare raadpleging, alsook de antwoorden van de CREG op de opmerkingen die 
zij in dit verband heeft ontvangen. 

4. Onderhavig voorstel werd door het directiecomité van de CREG goedgekeurd tijdens de zitting 
van 12 december 2019. Het bevat de aanpassingen waarvan de CREG het nuttig achtte dat ze werden 
aangebracht ten gevolge van het advies van de transmissienetbeheerder, alsook de antwoorden van 
de CREG op de opmerkingen geformuleerd door de transmissienetbeheerder. 
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1. WETTELIJK KADER 

1.1. BELGISCH WETTELIJK KADER 

5. Artikel 7 undecies, §5 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt (hierna de "elektriciteitswet") zoals gewijzigd door de wet van 22 april 2019, bepaalt 
het volgende: 

"§ 5. Gelijktijdig met de indiening van het prekwalificatiedossier, dient de capaciteitshouder, 
die een capaciteitscontract wenst te verkrijgen voor meer dan één periode van 
capaciteitslevering, een ten opzichte van de criteria bepaald krachtens het vierde lid 
gemotiveerd en gedetailleerd investeringsdossier in bij de commissie. 

Na onderzoek van het investeringsdossier bepaalt de commissie de klassering van de 
capaciteit in een capaciteitscategorie. De beslissing van de commissie betreft enkel de 
investeringsdossiers van capaciteiten die de netbeheerder heeft geprekwalificeerd. Deze 
laatste verstrekt de commissie, met al de nodige zorgvuldigheid, alle informatie die hiervoor 
nodig is. 

De commissie deelt haar beslissing uiterlijk vijftien dagen voor de start van de veiling aan de 
capaciteitshouder mee. 

Na afloop van de veiling deelt de commissie, indien het bod van deze capaciteit weerhouden 
is, aan de netbeheerder en aan de contractuele tegenpartij aangewezen in 
overeenstemming met artikel 7quaterdecies, de capaciteitscategorie mee waaronder deze 
valt. 

Op voorstel van de commissie, opgesteld na openbare raadpleging en na advies van de 
netbeheerder, legt de Koning de criteria vast 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." 

6. Deze bepaling werd als volgt becommentarieerd in de toelichtingen bij het wetsvoorstel die tot 
de wet van 22 april 2019 hebben geleid: 

"De Koning stelt eveneens, op voorstel van de commissie, opgesteld na publieke consultatie 
en na advies van de transmissienetbeheerder, de investeringsdrempels vast die het 
onderscheid maken tussen de capaciteitscategorieën, en de criteria om het in aanmerking 
komen van investeringskosten voor deze capaciteitscategorieën te evalueren en daardoor 
mede de duur van de capaciteitsvergoedingen te bepalen. Het aantal perioden van 
capaciteitslevering waarvoor de leverancier een capaciteitsvergoeding ontvangt, bedraagt 
één, drie, acht of vijftien perioden. Op te merken valt dat de contractduur steeds langer zal 
zijn dan de effectieve periode van capaciteitslevering, aangezien het contract ondertekend 
zal worden voor aanvang van de leveringsperiode (mogelijk vier jaar op voorhand). Van 
zodra de veiling afgelopen is, zal een contract worden ondertekend om de opvolging en het 
toezicht te verzekeren alvorens de periode van capaciteitslevering effectief start (in het 
bijzonder belangrijk voor nieuwe capaciteit)." 1 

7. Artikel 2, 84° van de elektriciteitswet geeft de volgende definitie van een capaciteitscategorie: 

"Capaciteitscategorie: de categorie die capaciteiten omvat, onderscheiden door in 
aanmerking komende totale investeringsdrempels, waaraan een bepaald aantal perioden 

                                                           

1 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt houdende de 
invoering van een capaciteitsvergoedingsmechanisme,  Parl. St. Kamer, zitting 2018-19, nr. 54-3584/1, p. 23-24. 
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van capaciteitslevering verbonden is tijdens dewelke een capaciteitsleverancier een 
capaciteitsvergoeding ontvangt".  

8. Artikel 2, 77° van dezelfde wet definieert de periode van capaciteitslevering als: 

"de periode startend op 1 november en eindigend op 31 oktober inbegrepen van het erop 
volgende jaar, gedurende dewelke de capaciteitsleveranciers vergoed worden voor de 
terbeschikkingstelling van hun capaciteit". 

9. Artikel 7undecies, §7, vierde lid van deze wet bepaalt de mogelijke opties op het vlak van het 
aantal leveringsperioden: 

"Het aantal perioden van capaciteitslevering waarvoor de leverancier een 
capaciteitsvergoeding ontvangt, zoals bepaald in het capaciteitscontract, bedraagt 
maximaal één, drie, acht of vijftien perioden, in functie van de capaciteitscategorie waartoe 
de gecontracteerde capaciteit behoort." 

10. Ten slotte moet nog worden opgemerkt dat artikel 7undecies, § 1, derde lid het volgende 
bepaalt:  

"Het capaciteitsvergoedingsmechanisme is zodanig ontworpen dat de kostprijs ervan zo 
laag mogelijk blijft." 

1.2. EUROPEES WETTELIJK KADER 

11. Dit voorstel moet in overeenstemming zijn met de mededeling van de Europese commissie met 
de titel "Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014-2020"2 
(hierna: EEAG). In deze richtsnoeren wordt uiteengezet onder welke voorwaarden steun ten behoeve 
van energie en het milieu met de interne markt verenigbaar kan worden verklaard op grond van artikel 
107, lid 3, onder c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. 

12. Met betrekking tot de contractduur en de investeringsdrempels zijn de relevante elementen uit 
deze richtsnoeren de volgende:  

"(19) (43) "concurrerende inschrijvingsprocedure": een niet-discriminerende 
inschrijvingsprocedure waaraan voldoende ondernemingen moeten kunnen deelnemen en 
waarbij de steun wordt toegekend op grond van ofwel de oorspronkelijke offerte van de 
gegadigde ofwel een toewijzingsprijs. Bovendien moet het met de inschrijvingsprocedure 
verband houdende budget of volume een bindende beperking zijn die een situatie doet 
ontstaan waarin niet alle bieders steun kunnen krijgen.  

[…] 

3.9. Steun ten behoeve van leveringszekerheid 

(226) De maatregel dient open te zijn en passende prikkels te geven voor zowel bestaande 
als nieuwe producenten en voor bedrijven die gebruikmaken van substitueerbare 
technologieën, zoals vraagrespons of oplossingen voor opslag. De steun dient dus te worden 
verschaft via een mechanisme dat de mogelijkheid biedt voor potentieel verschillende 
doorlooptijden, afhankelijk van de tijd die nodig is voor de uitvoering van nieuwe 
investeringen door nieuwe producenten die andere technologieën gebruiken. De maatregel 
dient ook rekening te houden met de mate waarin interconnectiecapaciteit een oplossing 
kan bieden voor eventuele problemen inzake leveringszekerheid. 

 

                                                           

2 PBEU, 28 juni 2014, C-200/1. 
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Proportionaliteit 

(228) Het totale steunbedrag dient zo te worden berekend dat begunstigden een 
rendementspercentage ontvangen dat als redelijk kan worden beschouwd. 

(229) Een concurrerende inschrijvingsprocedure op grond van duidelijke, transparante en 
niet-discriminerende criteria, die daadwerkelijk op de afgebakende doelstelling is gericht, 
zal worden geacht onder normale omstandigheden redelijke rendementspercentages op te 
leveren. 

(230) De maatregel moet ingebouwde mechanismen hebben die beletten dat windfall profits 
ontstaan. 

(231) De maatregel dient zo te worden opgezet dat verzekerd wordt dat de prijs die voor het 
beschikbaar houden van regel- en reservevermogen wordt betaald, automatisch naar nul 
tendeert wanneer de omvang van het aangeboden vermogen naar verwachting afdoende is 
om te voldoen aan de omvang van de vraag naar vermogen. 

(232) De maatregel dient zodanig te zijn vormgegeven dat alle vermogen dat daadwerkelijk 
kan bijdragen tot het aanpakken van het probleem inzake leveringszekerheid, voor de 
maatregel kan worden ingezet, met name rekening houdende met de volgende factoren: 

[…] 

(c) de participatie van een voldoende aantal producenten om een concurrerende prijs voor 
het vermogen te kunnen bepalen; 

(d) het vermijden van negatieve effecten op de interne markt, bijvoorbeeld door 
uitvoerbeperkingen, plafonds voor groothandelstarieven, biedrestricties of andere 
maatregelen die het functioneren van marktkoppeling aantasten, met inbegrip van 
intraday- en balanceringsmarkten.  

(233) De steunmaatregelen zouden: 

a) de prikkels om te investeren in interconnectiecapaciteit niet mogen afzwakken; 

b) de marktkoppeling niet mogen aantasten, met inbegrip van balanceringsmarkten; 

c) de besluiten voor investeringen in productie die van vóór de maatregel dateren, niet 
mogen ondermijnen, noch de besluiten van marktdeelnemers ten aanzien van de markt voor 
balancerings- en systeemdiensten mogen ondergraven; 

d) de marktdominantie niet buitensporig mogen versterken; 

e) bij gelijkwaardige technische en economische parameters de voorkeur moeten geven aan 
koolstofarme producenten." (onderlijnd door de CREG). 

13. De voor- en nadelen verbonden aan de toekenning van langetermijncontracten voor 
capaciteiten die aanzienlijke investeringen vergen, worden uiteengezet in verschillende 
werkdocumenten van de Europese Commissie, DG Concurrentie, en meer bepaald in punt 4.2 van het 
document "Designing a competitive bidding process, and ensuring competition between new and 
existing capacity"3.  

14. Het DG Concurrentie merkt het volgende op: 

"4.2. Contract lengths 

Depending on the financing arrangements for new power plants in a Member State, the 
contract lengths available may have a significant impact on the extent to which new projects 
can compete with existing projects. A longer contract provides additional certainty which 

                                                           

3 http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/capacity_mechanisms_working_group_april2015.pdf  

http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/capacity_mechanisms_working_group_april2015.pdf
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can reduce the cost of financing a new project by allowing the investor to spread any debt 
service costs over the life of the contract. This could reduce the capacity price required per 
year, and help ensure a new project is competitive against existing projects in the market. 
This can help ensure the measure overall is proportionate, since if in years when new entry 
is required all existing capacity is also paid a high price, this could lead to windfalls for 
existing capacity. The potential for new entry at a competitive price may also be critical for 
controlling the market power of existing capacity providers.  

Longer contracts potentially come with significant downsides, however, for example:  

They reduce competition in future bidding processes (since beneficiaries holding long 
contracts will effectively be out of the market for the duration of their contract).  

They transfer risks to the consumer (both the risk that electricity prices will rise in future and 
capacity prices fall, and – as more contracts are signed – the risk that contracted capacity 
will not be required in future).  

They increase the costs of any future market design transition, since long contracts would in 
principle need to be honoured if in future a new market design was adopted.  

[…] 

The extent to which new investment is possible under short capacity contracts may depend 
on potential beneficiaries' financing practices, and the extent to which suppliers are 
prepared to sign bilateral contracts with generators to support new projects. It will also 
depend on market participants' future expectations regarding the level and continued 
availability of capacity payments, and the level of future electricity prices.  

Careful analysis will be required in any case to demonstrate that the trade-off between 
reducing the costs of new entry, and increasing the risk transfer to consumers, have been 
fully considered (Onderlijnd door de CREG.) 

15. In het document dat ze na afloop van de sectorenquête over de capaciteitsmechanismen4 
publiceerde, vermeldt de Europese Commissie met name het volgende: 

«(303) This moreover illustrates that the length of the contracts concluded under the 
capacity mechanisms is equally essential to determine the competition between new and 
existing capacity. In principle, a longer contract duration provides additional coverage 
against uncertainty on future revenues. Long contracts can therefore reduce the rate of 
return required by the promoters of new investment projects and facilitate external project 
financing. These considerations must however be balanced against the benefits of shorter 
contracts, which allow for the reflection of rapidly evolving market conditions and avoid 
locking-in certain technologies. » 

16. De verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 
betreffende de interne markt voor elektriciteit (hierna: de elektriciteitsverordening) zet de 
belangrijkste principes voor het ontwerp van capaciteitsmechanismen uiteen en bepaalt als volgt: 

"Capaciteitsmechanismen: 

[…] 

d) selecteren capaciteitsaanbieders via een transparante, niet-discriminerende en 
concurrerende procedure; 

[…] 

                                                           

4 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/swd_2016_385_f1_other_staff_working_paper_en_v3_p1_8700
01.pdf  

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/swd_2016_385_f1_other_staff_working_paper_en_v3_p1_870001.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/swd_2016_385_f1_other_staff_working_paper_en_v3_p1_870001.pdf


  

Niet-vertrouwelijk  9/76 

f) waarborgen dat de vergoeding wordt bepaald via de concurrerende procedure; 

[…] 

h) staan open voor deelname van alle hulpbronnen die de vereiste technische prestaties 
kunnen verstrekken, met inbegrip van energieopslag en vraagzijdebeheer; 

4. In capaciteitsmechanismen worden de volgende voorschriften opgenomen met 
betrekking tot CO2-emissiegrenswaarden: 

[…] 

b) uiterlijk op 1 juli 2025 wordt productiecapaciteit waarvan de commerciële productie werd 
opgestart vóór 4 juli 2019 en met emissies van meer dan 550g CO2 afkomstig van fossiele 
brandstoffen per kWh stroom en met een jaarlijks gemiddelde van meer dan 350 kg CO2 

afkomstig van fossiele brandstoffen per geïnstalleerde kW, niet vastgelegd en worden geen 
betalingen of toezeggingen ontvangen voor toekomstige betalingen in het kader van een 
capaciteitsmechanisme." 

17. Het arrest van het Europees Hof van Justitie over het beroep ingesteld door Tempus Energy5 
bevat ook elementen van jurisprudentie op dit vlak. In zijn CRM staat het Verenigd Koninkrijk niet toe 
dat het vraagzijdebeheer kan profiteren van meerjarige capaciteitscontracten. Het Europees Hof van 
Justitie merkt op dat de toekenning van langetermijncontracten twee doelstellingen heeft: 

- stimuleren van voldoende investeringen in nieuwe capaciteit om de leveringszekerheid te 
waarborgen, terwijl het aan de markt wordt overgelaten om de optimale hoeveelheid van elk 
type capaciteit te bepalen; 

- tegemoetkomen aan de financieringsmoeilijkheden van bepaalde operatoren wegens hun 
hoge kapitaaluitgaven door hun gedurende meerdere jaren een inkomen te garanderen, hun 
de middelen te verschaffen om tijdens veilingen een concurrerend bod te doen en hen in staat 
te stellen hun kosten over meerdere jaren terug te verdienen. Het Hof leidt eruit af dat het 
doorslaggevende criterium dat in het kader van de betrokken maatregel wordt gehanteerd 
om vast te stellen welke operatoren in aanmerking komen voor capaciteitsovereenkomsten 
met een looptijd van meer dan één jaar, gevormd wordt door de hoogte van de 
kapitaaluitgaven en de financieringsmoeilijkheden die de deelname van die operatoren aan 
de capaciteitsmarkt in de weg zouden kunnen staan. 

18. Het Hof concludeert dat: 

"Aangezien overeenkomsten met een langere looptijd noodzakelijk werden geacht om een 
gelijk speelveld te creëren, had ter nakoming van de verplichting om alle operatoren 
passende prikkels te geven, onderzocht moeten worden wat voor iedere categorie 
capaciteitsleveranciers, rekening houdend met hun investeringskosten en 
financieringsmoeilijkheden, de benodigde looptijd was om volwaardig aan de 
capaciteitsmarkt te kunnen deelnemen. De Commissie had dus moeten onderzoeken of het 
aan bepaalde technologieën voorbehouden van capaciteitsovereenkomsten met een 
looptijd van meer dan één jaar discriminerend was en in strijd met de beoogde invoering van 
een technologisch neutrale capaciteitsmarkt, wat zou indruisen tegen de vereisten van de 
richtsnoeren." 

                                                           

5 Zaak T-793/14 van 15 november 2018. 
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2. OPENBARE RAADPLEGING 

19. Overeenkomstig artikel 7undecies, § 5, lid 5, heeft de CREG haar eerste voorstel onderworpen 
aan een openbare raadpleging. Deze raadpleging vond plaats van 1 tot 22 oktober 2019. 

20. In het kader van deze raadpleging ontving de CREG zes schriftelijke reacties, afkomstig van de 
volgende actoren: 

- Febeliec; 

- Zandvliet Power; 

- GE Power; 

- ODE; 

- Febeg en 

- Centrica. 

Zandvliet Power en Centrica hebben uitdrukkelijk vermeld dat hun schriftelijke bemerkingen 
vertrouwelijk waren. 

21. Gemakshalve neemt de CREG in de bespreking bij elk artikel een kadertje op met de 
opmerkingen van de marktdeelnemers over de voorgestelde bepalingen en met de reactie van de 
CREG. 

3. ADVIES VAN DE TRANSMISSIENETBEHEERDER 

22. Overeenkomstig artikel 7undecies, § 5, lid 5, heeft de CREG haar tweede voorstel ter advies aan 
Elia voorgelegd. 

23. Het advies van Elia dat ontvangen werd op 3 december, alsook de antwoorden van de CREG, 
staan eveneens in een kader in de commentaren bij de beoogde artikelen. 

4. BESPREKING VAN DE ARTIKELEN 

4.1. ARTIKEL 1 

4.1.1. Uiteenzetting 

24. Artikel 1 bevat de definities die relevant zijn voor het goed begrip van het voorgestelde koninklijk 
besluit. 
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25. De definities in het oorspronkelijke voorstel werden herwerkt na de openbare raadpleging en 
analyse van de definities die voorkomen in de Design Note van Elia met de lijst van definities6. 
Zodoende: 

- wordt in de definitie van de in aanmerking komende kosten, de term "eenheid", die in dit 
voorstel niet meer gebruikt wordt, vervangen door de term "capaciteit"; 

- de termen "aanvullende capaciteit" zijn geschrapt aangezien het gebruik ervan in het 
oorspronkelijke voorstel niet in overeenstemming was met de voorgestelde definitie.  

26. Bovendien werd het begrip "gekoppelde capaciteiten" ingevoerd. Dit zijn capaciteiten die, 
vanwege de technologische noodzaak om ze aan elkaar te koppelen, als één enkele capaciteit moeten 
worden behandeld bij de verwerking van hun investeringsdossier. Een typisch voorbeeld van 
gekoppelde capaciteit is de STEG-eenheid die bestaat uit een (of twee) gasturbine(s) en een 
stoomturbine, aangezien de stoomturbine niet onafhankelijk van een gasturbine kan werken.  

27. De term "Capacity Market Unit" (CMU) wordt niet gebruikt in dit voorstel, dat voornamelijk 
gebaseerd is op de termen die in de Elektriciteitswet worden gebruikt.  Afhankelijk van het geval kan 
een CMU een capaciteit, een geaggregeerde offerte of een gekoppelde capaciteit zijn. 

4.1.2. Openbare raadpleging en advies 

 Schriftelijke bemerkingen tijdens de openbare raadpleging 

28. Febeg merkt op dat de definitie van de CREG van de term "capaciteit" (vermogen 
geassocieerd met een leveringspunt) problematisch kan zijn, bijvoorbeeld in het geval van een STEG-
centrale die beschikt over een leveringspunt voor de gasturbine, los van het leveringspunt voor de 
stoomturbine. Volgens Febeg zou dit het noodzakelijk maken om twee investeringsdossiers in te 
dienen en zou dit ook tot praktische problemen kunnen leiden (hoe kunnen de kosten tussen de 
twee capaciteiten van elkaar worden gescheiden? Quid als de twee capaciteiten in verschillende 
categorieën worden geklasseerd, enz.). Febeg stelt voor om voor deze capaciteiten dezelfde regels 

toe te passen als die welke door Elia voor de gekoppelde offertes zijn vastgesteld (linked bids)7. 

 Standpunt van de CREG 

29. Als antwoord op de bezorgdheid van Febeg wordt het begrip "gekoppelde capaciteit" 
opgenomen in het voorstel van koninklijk besluit. 

 Advies van Elia 

30. Elia stelt voor om de definitie van “verbonden capaciteiten” aan te passen om de verwijzing 
naar het geïnstalleerde vermogen te vervangen door de verwijzing naar de verplichting om een day-
aheadprogramma in te dienen. 

Elia volgt de CREG niet wanneer ze in de toelichting over haar artikel vermeldt dat een CMU zou 
kunnen worden samengesteld uit verbonden capaciteiten. Voor Elia vormt elke verbonden 
capaciteit een CMU. 

                                                           

6 https://www.elia.be/en/public-consultation/20190902/list-of-definitions_v2.pdf 
7Cf. Design Note on Auction Process, p. 16. 
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 Standpunt van de CREG 

31. De CREG gaat akkoord met deze aanpassingen. 
 

4.2. ARTIKEL 2 

4.2.1. Uiteenzetting 

32. Deze bepaling legt de basisbeginselen vast voor de klassering van de capaciteiten in 
capaciteitscategorieën. 

33. Eerst worden de verschillende capaciteitscategorieën geïdentificeerd. In deze bepaling beperkt 
men zich hierbij tot het vermelden van een element uit de elektriciteitswet, met name het feit dat 
capaciteitscontracten maximaal één, drie, acht of vijftien perioden van capaciteitslevering mogen 
omvatten (art. 7undecies, § 7, vierde lid). Deze verschillende perioden komen elk overeen met een 
capaciteitscategorie. 

34. Op basis van een aanvraag van een capaciteitshouder komt het toe aan de CREG om de 
capaciteiten in te delen in een capaciteitscategorie. Indien voor een capaciteit geen of slechts beperkte 
investeringen worden gedaan en de capaciteitshouder dus geen investeringsdossier indient, valt de 
capaciteit automatisch onder de restcategorie, d.w.z. de categorie die recht geeft op een contract voor 
één enkele capaciteitsperiode. 

35. Deze categorie is ook residuair in de zin dat ze de “basiscategorie” vormt. Indien een 
capaciteitshouder, bij wijze van afwijking, een capaciteitscontract wenst te verkrijgen voor een groter 
aantal capaciteitsleveringsperioden, moet hij via het investeringsdossier aantonen dat hij 
daadwerkelijk tot een andere capaciteitscategorie dan de restcategorie behoort. 

36. De andere capaciteitscategorieën zijn de categorieën die verband houden met 
capaciteitscontracten met een maximale capaciteitsleveringsperiode van drie, acht of vijftien jaar. Ter 
herinnering: dit zijn 'maximale' termijnen, in die zin 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 vallen8; hij moet zich hierbij met name 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 oversubsidiëring.9 

37. In de tweede paragraaf wordt de indelingsmethode toegelicht: de CREG moet nagaan of de in 
aanmerking komende investeringskosten in een capaciteit (i.e. hoeveel euro), teruggebracht tot het in 
aanmerking komende vermogen van de capaciteit (i.e. voor hoeveel MW), een van de vastgestelde 
investeringsdrempels bereiken of overschrijden. Als de kosten de eerste drempel bereiken of 
overschrijden, zal de capaciteit worden geklasseerd in de capaciteitscategorie verbonden aan een 
contract dat maximaal drie capaciteitsleveringsperioden omvat; als de in aanmerking komende kosten 

                                                           

8 De toelichtingen bij het wetsontwerp dat tot de wet van 22 april 2019 heeft geleid, vermelden in dit verband het volgende: 

"Bovengenoemde termijnen zijn maximumtermijnen, zodat de capaciteitshouders een kortere termijn kunnen kiezen die beter 
is afgestemd op hun afschrijvingstermijnen en eventuele andere steunregelingen waarvan zij profiteren" Zie Parl. St. Kamer, 
zitting 2018-19, nr. 54 3584/1, p. 27. 
9 Zie in dit verband het besluit van de Europese Commissie SA.44464. 
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de tweede drempel overschrijden, zal de capaciteit worden geklasseerd in de capaciteitscategorie 
verbonden aan een contract dat maximaal acht capaciteitsleveringsperioden omvat, enz. 

4.2.2. Openbare raadpleging en advies 

 Schriftelijke bemerkingen tijdens de openbare raadpleging 

38. In hun schriftelijke bemerkingen reageren ODE en Febeg op het standpunt dat de CREG in haar 
commentaar op artikel 2 heeft geformuleerd, maar dat momenteel niet is opgenomen in de tekst van 
het voorgestelde koninklijk besluit, namelijk dat de capaciteitshouder geen capaciteitscontract voor 
een groter aantal capaciteitsleveringsperioden dan de technische levensduur van de installatie, kan 
verkrijgen. Volgens de respondenten kan dit een barrière vormen voor aggregatie (ODE), waardoor 
bijvoorbeeld de vervanging, in een portefeuille, van batterijen die het einde van hun levensduur hebben 
bereikt, niet mogelijk is. Het is aan de capaciteitshouder om te bepalen voor hoeveel periodes hij zich 
ertoe verbindt beschikbaar te zijn en dus om de maximale duur van het capaciteitscontract te bepalen, 
rekening houdend met de capaciteitscategorie waarin het zal zijn geklasseerd. 

39. Wat betreft de mogelijkheid om capaciteit te klasseren in een capaciteitscategorie die verband 
houdt met een contract voor 15 capaciteitsleveringsperioden, is ODE van mening dat deze 
mogelijkheid, voor zover zij de bouw van nieuwe STEG-centrales zal bevorderen, de doelstellingen van 
het Klimaatakkoord van Parijs, dat voorschrijft dat de elektriciteitsproductie tegen 2040 volledig 
koolstofneutraal moet zijn, in gevaar kan brengen. ODE betwijfelt ook of een dergelijke periode in 
overeenstemming is met Verordening 2019/943, die de duur van de vergunning voor een 
capaciteitsmechanisme tot 10 jaar beperkt. 

 Standpunt van de CREG 

40. De CREG merkt op dat de elektriciteitswet haar enkel de bevoegdheid geeft om elke capaciteit, 
die een investeringsdossier heeft ingediend, te klasseren in een capaciteitscategorie. De wet kent aan 
elke capaciteitscategorie een specifiek aantal capaciteitsleveringsperioden toe. Zodra de CREG de 
klassering heeft uitgevoerd, is het aan de capaciteitshouder om, in overleg met de contractuele 
tegenpartij, de duur van zijn contract te bepalen. Daarbij zullen de partijen van het contract ervoor 
moeten zorgen dat de capaciteitsvergoedingen niet verder worden betaald wanneer de capaciteit het 
einde van haar technische levensduur heeft bereikt, hetgeen een oversubsidie zou vormen (zie de in 
voetnoot aangehaalde beslissing SA.44464 van de Europese Commissie betreffende Ierse CRM). De 
CREG is het dan ook eens met het standpunt van Febeg dat het uiteindelijk de verantwoordelijkheid is 
van de capaciteitshouder is om de duur van het contract te bepalen. 

41. Wat betreft de mogelijkheid om, tijdens een capaciteitscontract, capaciteit die het einde van 
haar technische levensduur heeft bereikt, te vervangen door nieuwe capaciteit, verwijst de CREG naar 
de bespreking bij artikel 5 met betrekking tot de geaggregeerde offertes. De CREG is van mening dat 
vervanging mogelijk is zolang deze marginaal en eenmalig blijft; anders zou het mogelijk zijn om de 
drempelregel te omzeilen en over 15 jaar een investeringszekerheid "op te bouwen" voor capaciteiten 
die in principe contracten van kortere duur zouden moeten verkrijgen. Dit zou een belemmering 
vormen voor de concurrentie op de capaciteitsmarkt. Bovendien kan de aanvrager de kosten voor de 
vervanging van een deel van de capaciteit (bv. een batterij) niet in zijn initiële investering opnemen.  

42. Met betrekking tot de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs, ondertekend op 5 
oktober 2016, leest de CREG nergens in dit akkoord dat de elektriciteitsproductie tegen 2040 
koolstofneutraal moet zijn. Teneinde de doelstellingen van het Akkoord te bereiken, verbinden de 
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partijen zich ertoe de bijdragen die zij zelf op nationaal niveau hebben vastgesteld (Nationally 
Determined Contributions - NDC's) vast te stellen, mee te delen en te respecteren en vervolgens de 
nodige maatregelen te nemen om de vastgestelde bijdragen te verwezenlijken.  In dit verband heeft 
de Europese Unie zich ertoe verbonden haar CO2 -uitstoot tegen 2030 met ten minste 40 procent te 
verminderen ten opzichte van 1990. Hoewel de Europese Unie zich herhaaldelijk bereid heeft verklaard 
om in de Europese wetgeving de doelstelling van nul netto-koolstofuitstoot tegen 2050 op te nemen, 
bestaat er momenteel geen bindend of niet-bindend document waarin de elektriciteitssector de 
verplichting wordt opgelegd om de doelstelling van nul netto-koolstofuitstoot tegen 2040 te bereiken. 

43. Ten slotte is de maximale looptijd van de capaciteitscontracten - 15 jaar - vastgelegd in de 
elektriciteitswet. Het feit dat artikel 21.8 van Verordening 2019/943 bepaalt dat de Europese 
Commissie capaciteitsmechanismen slechts voor een periode van tien jaar mag goedkeuren, maakt de 
wet niet ipso facto onverenigbaar met de bovengenoemde verordening. Binnen het kader van de 
bevoegdheden die haar bij wet zijn toegekend, beperkt de CREG zich tot het klasseren van capaciteiten 
in capaciteitscategorieën, en de klassering van een capaciteit in een categorie die verband houdt met 
een contract dat maximaal 15 capaciteitsleveringsperioden omvat, is op zich niet in strijd met de regel 
die in voormeld artikel 21.8 is opgenomen. Anderzijds moet het capaciteitscontract een bepaling 
bevatten die de geldigheid ervan koppelt aan het behoud, gedurende de gehele looptijd, van de 
goedkeuring van het mechanisme door de Europese Commissie. 

 Advies van Elia 

44. In haar memorie van toelichting bij artikel 2 geeft de CREG aan dat de houder van een capaciteit, 
zodra de CREG deze capaciteit heeft gerangschikt in een capaciteitscategorie, moet kiezen hoeveel 
periodes voor de levering van capaciteit hij wenst en dat hij daarom in het bijzonder rekening moet 
houden met de technische levensduur van zijn installatie. Elia stelt voor dat artikel 2 uitdrukkelijk 
vermeldt dat het verboden is om een capaciteitscontract te kiezen dat langer loopt dan de levensduur 
van de installatie. 

 Standpunt van de CREG 

De CREG is van mening dat ze enkel bevoegd is voor de rangschikking van een capaciteit in een 
capaciteitscategorie op basis van een investeringsdossier. De uiteindelijke keuze van het aantal 
leveringsperiodes (binnen het toegelaten maximum) valt onder de verantwoordelijkheid van de 
capaciteitshouder. Zoals ze in haar antwoord op de openbare raadpleging vermeldt, vindt de CREG dat 
het de taak van de contractuele tegenpartij is om erop toe te zien dat deze keuze geen oversubsidiëring 
inhoudt. Bovendien zouden de boetes voor onbeschikbaarheid de houder van een capaciteit moeten 
ontmoedigen om de technische levensduur van hun capaciteit te overschatten. 

 

4.3. ARTIKEL 3 

4.3.1. Uiteenzetting 

45. In dit artikel worden de principes vastgelegd inzake het in aanmerking komen van de 
investeringskosten voor de klassering van een capaciteit in een capaciteitscategorie. Het begrip “in 
aanmerking komen” moet vanuit deze invalshoek worden begrepen. Dit betekent geenszins dat de 
kosten die worden geacht niet in aanmerking te komen, niet in rekening kunnen worden gebracht bij 
de bepaling van de biedprijs in het kader van de veiling.  
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46. Aangezien het de bedoeling is om de regels voor de klassering van een capaciteit in een 
capaciteitscategorie vast te stellen, en niet om te beoordelen of de totale investeringskosten redelijk 
zijn, noch om de investering te beperken die de bieder in de prijs van zijn aanbod kan opnemen, is het 
niet nodig om de totale investeringskosten in rekening te brengen. Daarom wordt een vereenvoudigde 
aanpak toegepast om zo de administratieve last te beperken. Aangezien de investeringsdrempels 
verbonden aan de capaciteitscategorieën volgens dezelfde principes worden vastgesteld, maakt dit 
het niet minder gemakkelijk om een bepaalde drempel te bereiken. 

47. Het in aanmerking komen van kosten wordt onderzocht aan de hand van verschillende criteria.  

48. Het moet gaan om initiële en eenmalige investeringen. Voor een capaciteit met een laag 
resterend aantal werkingsuren komt de initiële investering overeen met de kosten voor de vervanging 
van de belangrijkste fysieke technische componenten om zo een aanzienlijk aantal nieuwe 
werkingsuren tot stand te kunnen brengen. Hiermee wordt het in rekening brengen van de vaste 
werkingskosten en de kosten van groot terugkerend onderhoud (major overhauls) uitgesloten. 
Aangezien deze kosten zowel door de capaciteiten die een investering vereisen als door de andere 
capaciteiten moeten worden gedragen, zou het niet correct zijn om aan bieders van capaciteiten die 
in aanmerking komen voor een meerjarig contract de mogelijkheid te geven om dit type kosten over 
meerdere jaren te spreiden, terwijl de andere bieders van capaciteiten dit type kosten in één keer 
zouden moeten opnemen. Deze vereiste maakt daadwerkelijke mededinging mogelijk voor dit type 
kosten. 

49. De in aanmerking genomen investeringen moeten betrekking hebben op fysieke elementen. Zij 
zijn beperkt tot de aankoop- of bouwkosten van de belangrijkste technische componenten van de 
investering, zoals turbines, generatoren, warmtewisselaars, technische gebouwen, tanks, batterijen, 
netaansluitingen (elektriciteit, gas, water), submeters, telecommunicatie-instrumenten, IT (hardware). 

50. De investering moet rechtstreeks verband houden met de inbedrijfstelling van de uitrusting die 
nodig is voor de levering van de aanvullende elektrische capaciteit.  

51. De investering moet in de eerste plaats gericht zijn op het waarborgen van de beschikbaarheid 
van de elektrische capaciteit. Het kan bijvoorbeeld niet gaan om de kosten voor de aanschaf van een 
wagenpark van elektrische voertuigen die in de eerste plaats bedoeld zijn om een mobiliteitsfunctie te 
vervullen, noch om de kosten voor de aanschaf van een nieuwe machine die in de eerste plaats 
bedoeld is om een ander goed dan energie te produceren, teneinde concurrentievervalsing in andere 
sectoren te voorkomen. 

52. Het mechanisme specificeert de tijdshorizon waarin de initiële investering moet worden besteld 
en uitgevoerd om in aanmerking te worden genomen. Het is bedoeld om investeringen die vóór de 
datum van publicatie van de resultaten van de capaciteitsveiling zijn besteld, uit te sluiten, en dit om 
twee redenen. Enerzijds gaat het erom om zich enkel te richten op die investeringen die een 
aanvullende vergoeding voor de capaciteit vereisen om te kunnen worden uitgevoerd. Anderzijds is 
het van zodra een investeerder het capaciteitsvergoedingsmechanisme nodig heeft om de financiering 
van zijn project te kunnen verzekeren, inderdaad logisch dat hij de werken pas bestelt nadat het 
capaciteitscontract is ondertekend.  

53. Bovendien moet het gaan om initiële investeringen zonder welke de capaciteit niet ter 
beschikking kan worden gesteld. Om die reden moeten de investeringen vanaf de eerste dag van de 
capaciteitslevering uitgevoerd zijn.  

54. In het mechanisme wordt ook bepaald dat enkel investeringen die strikt noodzakelijk zijn voor 
het ter beschikking stellen van aanvullende capaciteit vanaf de eerste leveringsperiode in overweging 
worden genomen. Deze bepaling is erop gericht een overinvestering die alleen maar is bedoeld om de 
drempel te bereiken, te voorkomen, en heeft tot doel meerjarige contracten enkel toe te kennen aan 
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capaciteiten die een investering vereisen voorafgaand aan het ter beschikking stellen van aanvullende 
capaciteit. 

55. Het capaciteitsvergoedingsmechanisme is bedoeld om een nationaal toereikendheidsprobleem 
op te lossen. Het doel van de in aanmerking genomen investeringen moet dus zijn om de 
beschikbaarheid van extra MW in het Belgische elektriciteitssysteem te waarborgen.  

56. Bij wijze van voorbeeld worden de volgende investeringen geacht niet in aanmerking te komen 
op basis van de bovenstaande criteria: 

- de vaste werkingskosten en de terugkerende onderhoudskosten; 

 Die worden zowel gedragen door capaciteiten die geen investering doen en slechts recht 
hebben op een eenjarig contract als door capaciteiten die een investering doen.  

- investeringen met betrekking tot de black start-dienst10; 

 Rekening houdend met de specifieke vergoeding voor de levering van de black start-dienst, 
komen deze investeringskosten niet in aanmerking. De verwachte specifieke vergoeding voor 
deze dienst zou immers niet mogen leiden tot extra missing money.  

- investeringen die uitsluitend tot doel hebben de flexibiliteit te vergroten; 

 Een investering in flexibiliteit gaat niet noodzakelijkerwijs gepaard met een verhoging van de 
geïnstalleerde capaciteit, maar kan die zelfs verminderen. Ze voldoet dus niet aan het 
criterium inzake de terbeschikkingstelling van extra MW. 

 Bovendien werd het CRM niet ingevoerd met het oog op deze doelstelling.  

 Om overinvesteringen te voorkomen, moeten dergelijke investeringen alleen worden gedaan 
als ze rendabel worden gemaakt door de extra inkomsten die ze genereren op de 
elektriciteitsmarkten. Het is trouwens de beste manier om ervoor te zorgen dat de 
investeringen in overeenstemming zijn met de verwachtingen van de markten. 

- investeringen die uitsluitend bedoeld zijn om de energie-efficiëntie van productie-eenheden 
te verbeteren. 

 Dezelfde redenering wordt gevolgd als bij investeringen in flexibiliteit.  

57. De in de vorige paragrafen vermelde criteria om in aanmerking te komen zijn identiek voor 
nieuwe en bestaande capaciteiten. Aangezien in het verleden gedane investeringen niet in aanmerking 
komen, moet het begrip 'extra MW' worden verduidelijkt wanneer het gaat om bestaande 
capaciteiten, en dit met het oog op een specifieke controle. Dit komt aan bod in paragraaf 2 van artikel 
4, waarin wordt gepreciseerd dat, wat de bestaande capaciteiten betreft, de investeringsuitgaven die 
in aanmerking worden genomen, de uitgaven zijn die strikt noodzakelijk zijn om: 

- de capaciteit te doen beantwoorden aan de normen; 

 Indien de technische configuratie van een bestaande capaciteit het niet mogelijk maakt dat 
ze voldoet aan alle milieunormen en vereisten, voldoen de investeringen die nodig zijn om 
de capaciteit in overeenstemming te brengen aan het "additionaliteitscriterium", omdat zij 
het mogelijk maken dat de capaciteit op de markt kan blijven als ze aan het einde van de 
veiling wordt geselecteerd. 

                                                           

10 Volgens de elektriciteitswet is de black start-dienst de dienst "die het heropstarten van het systeem na een instorting ervan 
mogelijk maakt" (art. 2, 70°). 
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 De aanbieder moet aantonen dat, met de huidige configuratie van de capaciteit, het voor 
hem niet mogelijk is om te voldoen aan de opgelijste wettelijke normen en dus om op de 
markt te blijven. 

- het geïnstalleerde vermogen van de capaciteit te verhogen; 

 Investeringsuitgaven die aan de vereiste criteria voldoen, komen in aanmerking indien de 
bieder een technische evaluatie verstrekt waaruit blijkt dat die uitgaven noodzakelijk zijn om 
het geïnstalleerde vermogen te verhogen (Pmax). Het resultaat moet meetbaar zijn: het 
aantal geïnstalleerde MW moet toenemen ten opzichte van het verleden (waarbij in 
voorkomend geval een wijziging van de individuele productievergunning nodig is). 

- de technische levensduur van de installatie te verlengen; 

 Na de realisatie van terugkerende onderhouds- en investeringswerkzaamheden (major 
overhauls) en na intensief gebruik van een capaciteit die gekenmerkt wordt door een gering 
aantal resterende werkingsuren, kan de houder ervan beslissen om de installatie om 
technische redenen stil te leggen, of om de uitzonderlijke en eenmalige investeringen te 
doen die nodig zijn voor een grondige renovatie (waarbij essentiële technische componenten 
worden vervangen) teneinde de technische levensduur substantieel te verlengen (life time 
extension). De in dit kader uitgevoerde investeringen voldoen aan het 
"additionaliteitscriterium" doordat ze voorkomen dat de capaciteit aan de markt wordt 
onttrokken. 

- de capaciteit aan te sluiten op de Belgische controlezone. 

 In voorkomend geval kunnen investeringen in een rechtstreekse en exclusieve aansluiting 
waarmee buitenlandse capaciteiten in de Belgische regelzone worden geïntegreerd, ook in 
aanmerking worden genomen omdat ze zorgen voor extra MW in de zone.  

58. De CREG is gemachtigd om richtsnoeren op te stellen om de criteria om in aanmerking te komen, 
te verduidelijken. De kalender van hun publicatie zal opgesteld worden na overleg met Elia. 

4.3.2. Openbare raadpleging en advies 

 Openbare raadpleging 

59. FEBEG is van mening dat de in aanmerking komende investeringskosten meer in detail 
uitgewerkt en verduidelijkt moeten worden en stelt voor om een uitgebreide lijst van niet in 
aanmerking komende kosten of ten minste een niet-gelimiteerde lijst van kosten die wel in 
aanmerking komen, op te nemen in het koninklijk besluit. FEBEG stelt zich vragen bij de 
wettelijkheid van de richtsnoeren die de voorwaarden voor het in aanmerking komen van de kosten 
preciseren en die eventueel door de CREG zouden worden uitgevaardigd na de goedkeuring van het 
koninklijk besluit. 

Artikel 7undecies, § 5, lid 5, van de elektriciteitswet verleent de CREG de bevoegdheid om criteria 
voor het in aanmerking komen van kosten voor te stellen en niet om een lijst op te stellen van kosten 
die in aanmerking komen. 

Het is aan elke investeerder om te beslissen wat voor soort investering hij wil doen. Hij moet 
vervolgens de nodige informatie verstrekken zodat de CREG kan beoordelen of aan de voorwaarden 
om in aanmerking te komen is voldaan. Dit is een benadering die de vrijheid van investering 
respecteert. 
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Deze manier van werken laat ook toe om de technologische neutraliteit en consistentie van 
beslissingen op korte en lange termijn te garanderen. Hoewel het opstellen van een lijst van in 
aanmerking komende kosten eventueel in overweging kan worden genomen voor 
standaardinvesteringen zoals STEG-eenheden, lijkt dit moeilijk denkbaar voor atypische 
investeringen of voor toekomstige technologieën.  

De CREG merkt ook op dat haar voorstel van koninklijk besluit veel meer in detail is uitgewerkt dan 
bijvoorbeeld het geval is in de Engelse of Ierse wetgeving.  

Met betrekking tot de mogelijkheid voor de CREG om richtsnoeren uit te vaardigen, zou dit gaan om 
een document dat na overleg met de marktspelers wordt opgesteld. De CREG ziet niet waar er een 
probleem zou zijn met de wettelijkheid, dat uit een dergelijke machtiging zou kunnen voortvloeien, 
aangezien het voorgestelde artikel duidelijk de criteria voor het in aanmerking komen van de kosten 
vaststelt en de machtiging enkel bedoeld is om een kader te bieden voor de toepassing van deze 
criteria op een reeks praktische gevallen. De CREG acht het noodzakelijk een dergelijke delegatie in 
te stellen, enerzijds omdat geen enkele marktspeler momenteel CRM-ervaring heeft op de Belgische 
markt, zodat het koninklijk besluit, dat twee jaar voor de eerste veiling is opgesteld, moeilijk alle 
mogelijke scenario's zal kunnen afdekken, en anderzijds omdat het een manier is om te 
beantwoorden aan de behoeften van de marktspelers en hun ontwikkelingen in volledige 
transparantie voor alle marktspelers en tegelijkertijd de stabiliteit van het wettelijk en regelgevend 
kader te waarborgen. Om meer zekerheid te geven over de uitvoering van dit besluit stelt de CREG 
echter voor dat het opstellen van richtsnoeren voor de CREG verplicht wordt. De voorbeelden die 
in de bespreking bij het artikel worden gegeven, zullen hiervoor een eerste basis vormen. 

60. FEBEG is ook van mening dat de wet de in aanmerking komende kosten niet beperkt tot de 
initiële en eenmalige kosten en dat elke gekapitaliseerde investering die bijdraagt tot het in werking 
houden van de eenheid, ongeacht het resterend aantal werkingsuren van de eenheid, in 
aanmerking zou moet komen. FEBEG geeft aan dat elk van deze investeringen een economische 
beslissing vereist en dat het CRM het makkelijk zou moeten maken om deze investeringskosten 
terug te verdienen. FEBEG is ook van mening dat het begrip "fysieke kosten" te beperkend is en dat 
ook studie- of communicatiekosten in aanmerking zouden moeten komen. 

De CREG is het niet eens met het standpunt van Febeg. Enerzijds geeft de elektriciteitswet geen 
enkele aanwijzing over de criteria voor het in aanmerking komen van de kosten en beperkt deze wet 
zich in artikel 7undecies, § 5, lid 5, tot het toevertrouwen aan de CREG van de taak om deze criteria 
voor te stellen. Het lijkt dan ook niet mogelijk om uit de lezing van de wet de conclusies van FEBEG 
te trekken. 

Door voor te stellen dat elke gekapitaliseerde investering in aanmerking komt, stelt FEBEG voor dat 
niet alleen de initiële investeringen, maar ook de verwachte terugkerende onderhoudskosten 
gedurende de looptijd van het aangevraagde capaciteitscontract in aanmerking zouden moeten 
komen. Op deze manier zouden niet alleen de drempels veel gemakkelijker bereikt worden, maar 
zou het ook betekenen dat de meeste vaste werkingskosten over een lange periode kunnen worden 
gespreid. De CREG is van oordeel dat dit de concurrentie zou vervalsen ten opzichte van de 
bestaande capaciteit die de drempel die recht geeft op een meerjarencontract niet bereikt en die 
ook de terugkerende onderhoudskosten moet dragen.  

Bovendien varieert de vervanging van onderdelen in het kader van terugkerend onderhoud sterk 
naargelang van de bedrijfsmodus van de eenheid, zodat de beoordeling van het bedrag ervan over 
een periode van 15 jaar in hoge mate nattevingerwerk is. Dit zou ook betekenen dat de controle 
gedurende de gehele looptijd van het contract moet worden uitgevoerd. 

Daarnaast deelt de CREG de mening van FEBEG over de gekapitaliseerde kosten niet. De ervaring in 
andere landen heeft geleerd dat de boekhoudkundige verwerking van deze kosten sterk afhankelijk 
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is van het boekhoudbeleid van elke onderneming en aanzienlijk kan verschillen tussen de 
investeerders. Het feit dat een kost worden gekapitaliseerd, vormt derhalve geen geldige basis om 
deze kost als een in aanmerking komende kost te beschouwen. Daarnaast wijst de CREG erop dat in 
de intermediate price cap een voorziening voor onderhoud zal worden opgenomen om alle 
marktspelers op gelijke voet te plaatsen. 

61. Febeg is van mening dat het resterend aantal werkingsuren niet in aanmerking moet worden 
genomen. Volgens de CREG is dit criterium daarentegen essentieel om ervoor te zorgen dat de 
investering betrekking heeft op de verlenging van de technische levensduur van de installatie en dus 
voldoet aan de "additionaliteitsvereiste". 

62. Febeg is van mening dat de beperking van de in aanmerking komende kosten te restrictief 
lijkt.  

De CREG is van mening dat de klassering in een capaciteitscategorie niet vereist dat alle 
investeringskosten in aanmerking worden genomen. Om de relevantie van de drempels te testen, 
heeft de CREG de totale investeringskosten van de nieuwe capaciteit overigens met 20% 
verminderd, wat, volgens de in de bespreking bij het artikel vermelde studie, overeenstemt met het 
aandeel van de bijkomende investeringskosten (studiekosten, prefinancieringskost, enz.). Wat de 
kosten voor de aansluiting op het (de) net (netten) betreft, is het aan elke investeerder om de kosten 
die hij aan de CREG voorlegt, te onderbouwen. 

63. FEBEG vraagt of elektrolyseapparatuur bedoeld om waterstof te produceren in aanmerking 
kan worden genomen.  

De CREG is a priori van oordeel dat, overeenkomstig de criteria van artikel 3, deze investering in 
aanmerking komt voor steun indien zij in hoofdzaak gericht is op de productie van elektriciteit. 

64. Wat het tijdscriterium voor het in aanmerking komen van de kosten betreft, is FEBEG van 
mening dat de formulering van dit criterium te restrictief is en ingaat tegen het feit dat er 
noodzakelijkerwijs kosten worden gemaakt vóór de deelname aan de veiling (studies, het 
uitbrengen van offertes, vergunningsaanvragen, enz.).  

De CREG ontkent dit geenszins, maar gaat ervan uit dat de klassering in een capaciteitscategorie 
gebaseerd is op de initiële fysieke investeringen voor de belangrijkste technische componenten. De 
opgegeven kosten worden dus niet in aanmerking genomen voor de klassering, wat niet betekent 
dat de leverancier ze niet kan opnemen in zijn bod op de veiling. De CREG acht het echter zeer 
onwaarschijnlijk dat dergelijke fysieke investeringen zullen worden gedaan nog voor de resultaten 
van de veiling bekend zijn, rekening houdend met het feit dat er vanaf dat moment nog vier jaar 
resteren om het project te voltooien. In ieder geval moet rekening worden gehouden met § 50 van 
de EEAG, waarin wordt verduidelijkt dat "de steun voor de begunstigde geen stimulerend effect heeft 
in alle gevallen waarin de werkzaamheden aan het project reeds zijn aangevangen voordat de 
begunstigde bij de nationale autoriteiten een steunaanvraag heeft ingediend"; daarom zou het in 
strijd zijn met het stimulerend effect van de steun, een essentiële voorwaarde voor de wettelijkheid 
van staatssteun, om kosten die verband houden met fysieke investeringen in capaciteit, waartoe 
vóór de sluiting van de veiling is besloten, als in aanmerking komende kosten te beschouwen. 

65. FEBEG is van mening dat het begrip initiële investering niet duidelijk is gedefinieerd en dat de 
commissioning-kosten in aanmerking zou moeten kunnen komen.  

Voor nieuwe capaciteiten gaat dit over de fysieke componenten die voor de ingebruikname van de 
capaciteit worden besteld, in tegenstelling tot de fysieke investeringen die tijdens de exploitatie 
worden gedaan. 

In het kader van een lifetime extension gaat het om de investeringskosten voor de vervanging van 
belangrijke fysieke elementen van de installatie aan het einde van de technische levensduur die 
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geen terugkerend onderhoud vereisen. Het gaat dus om de kosten vóór de heringebruikname van 
een eenheid aan het einde van haar technische levensduur. 

Op basis van de informatie waarover zij beschikt, lijkt het de CREG dat fysieke investeringen in het 

kader van de commissioning niet nodig zijn. Op basis hiervan komen de commissioning-kosten niet 
in aanmerking.  

De CREG preciseert ook dat de extra geïnstalleerde MW, die slechts het gevolg zijn van een groot 
terugkerend onderhoud, het niet mogelijk maakt om de kosten voor het groot onderhoud gelijk te 
stellen met een in aanmerking komende kost. Alleen de investering met betrekking tot de extra MW 
wordt als een in aanmerking komende kost beschouwd. Voor de capaciteit in het kader van 
meerjarencontracten werd een prekwalificatie als voorwaarde gesteld voor de deelname aan een 
capaciteitsveiling. De prekwalificatie werd uitgevoerd op basis van de initiële technische 
configuratie van de installatie, het is op deze basis dat het geïnstalleerde vermogen werd bepaald. 
Indien de capaciteit aan het einde van de veiling wordt geselecteerd, wordt het capaciteitscontract 
op deze basis ondertekend en is het geldig voor de gehele leveringsperiode. Een wijziging in het 
geïnstalleerde vermogen leidt niet tot een herziening van het contract. Bijgevolg geeft het ook geen 
aanleiding tot een herklassering, wat een bijkomende reden vormt waarom de CREG enkel de 
initiële investering in aanmerking neemt. 

 Advies van Elia 

66. Elia vindt dat de CREG de richtlijnen inzake het in aanmerking komen van kosten zou moeten 
publiceren binnen termijnen die verenigbaar zijn met de vastlegging van de tussentijdse 
maximumprijs. 

Elia verwijst bovendien naar de inhoud van de ontwerpnota (Z)2024 van de CREG over de 
parameters waarmee de hoeveelheid in het kader van het capaciteitsmechanisme aangekochte 
capaciteit kan worden bepaald.  

Tot slot geeft Elia aan dat ze het principe dat de kost van de aansluiting van een rechtstreekse 
buitenlandse capaciteit in aanmerking komt, begrijpt. Ze zou voor de duidelijkheid echter graag 
hebben dat er in het besluit of in de toelichting van de artikelen wordt gespecificeerd dat de kosten 
van de aansluiting op het capaciteitsnet in België ook in aanmerking komen. 
 
67. Om met de eerste opmerking van Elia rekening te houden heeft de CREG de formulering van 
artikel 3 aangepast om in haar voorstel van koninklijk besluit de publicatie van richtlijnen te 
voorzien. Ze zal met Elia overleggen om de juiste planning op te maken. 

Nota (Z)2024 valt buiten het kader van deze raadpleging. De opmerkingen van Elia hierover zullen 
worden behandeld in het raadplegingsverslag over deze nota. 

Als antwoord op de derde opmerking benadrukt de CREG dat §44 van het ontwerpvoorstel dat aan 
Elia ter advies is voorgelegd duidelijk vermeldt dat de kosten voor de aansluiting op de netten in 
aanmerking komen en dit zonder onderscheid tussen Belgische en buitenlandse contacten. Enerzijds 
beantwoordt dit type kosten inderdaad aan de vastgelegde voorwaarden om in aanmerking te 
komen en anderzijds stemt het feit dat deze kosten in aanmerking worden genomen als het om 
directe capaciteiten gaat overeen met de doelstelling van de wetgever om, volgens de memorie van 
toelichting van de wet van 22 april 2019 “capaciteit gelokaliseerd buiten het Belgisch grondgebied 
en die rechtstreeks en uitsluitend is aangesloten op de Belgische regelzone de mogelijkheid te bieden 
om deel te nemen aan het capaciteitsmechanisme aan gelijkwaardige voorwaarden als deze die van 
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toepassing zijn op productiecapaciteit gevestigd op het Belgisch grondgebied en dit vanaf de eerste 
veiling”11. 

 

4.4. ARTIKEL 4 

68. In deze bepaling wordt het in aanmerking komende vermogen dat moet worden gekoppeld aan 
het bedrag van de in aanmerking komende investering met het oog op de klassering van de capaciteit 
in een capaciteitscategorie, vastgelegd.  

69. De keuze voor het totale geïnstalleerde vermogen van de capaciteit en niet voor het vermogen 
dat wordt verkregen na toepassing van de reductiefactor (derating) is bedoeld om de capaciteiten met 
de laagste beschikbaarheidsgraad niet te begunstigen. 

70. Immers, hoe hoger de reductiefactor (aanzienlijke reductie van de capaciteit die bijdraagt tot de 
bevoorradingszekerheid in verhouding tot het geïnstalleerde vermogen) bij een gelijk 
investeringsgedrag en bij een gelijk geïnstalleerd vermogen, hoe gemakkelijker de investeringsdrempel 
zou kunnen worden bereikt door het gebruik van de gewogen capaciteit. Dit zou tegenstrijdig zijn met 
het doel van het capaciteitsvergoedingsmechanisme, aangezien het de capaciteiten zou begunstigen 
die het minst bijdragen tot de toereikendheid per geïnstalleerde MW.  

Voorbeeld: 

- Investering: € 1.000.000 

- Capaciteit 1: 100 MW * 90 % = 90 MW derated 

- Capaciteit 2: 100 MW * 40 % = 40 MW derated 

Berekening van de drempel: 

Op basis van de geïnstalleerde capaciteit:  € 1.000.000/100 MW = € 10/kW voor beide 
capaciteiten 

Op basis van de gewogen capaciteiten:   capaciteit 1: € 1.000.000/90 MW = € 11,1/kW 

      capaciteit 2: € 1.000.000/40 MW = € 25/kW 

Conclusie: 

Capaciteit 2 zal gemakkelijker de drempel voor het in aanmerking komen kunnen bereiken dan 
capaciteit 1, terwijl haar bijdrage aan de bevoorradingszekerheid half zo hoog is. 

71. Bovendien betekent een geringere aanwezigheid op de markt niet noodzakelijk lagere 
inkomsten. Alles hangt af van het vermogen om prijspieken binnen te halen. De toekenning van een 
langere contractduur aan capaciteit 2 zou die in staat stellen een meer competitieve offerte uit te 
brengen en capaciteit 1 van de markt te verdrijven, terwijl die laatste meer bijdraagt tot de 
bevoorradingszekerheid. 

72. Bovendien moet rekening worden gehouden met het totale geïnstalleerde vermogen na de 
investering, en niet alleen met het extra vermogen dat voortvloeit uit de investering. Dit waarborgt de 
samenhang met de doelstelling van het toekennen van meerjarige contracten, namelijk het 

                                                           

11 Kamer van Volksvertegenwoordigers van België, Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt, teneinde een capaciteitsvergoedingsmechanisme in te stellen, 21 februari 2019, DOC 
54 3584/001. 
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vergemakkelijken van de toegang tot de markt voor nieuwe capaciteiten, zodat de concurrentie met 
de bestaande capaciteiten wordt gemaximaliseerd door een beperking van het investeringsrisico. 
Immers: 

- de investering terugbrengen tot het aantal extra MW zou ertoe leiden dat een meerjarig 
contract op eendere wijze wordt toegekend aan een bestaande grote capaciteit waarvan 
de capaciteitsverhoging minimaal zou zijn (een contract voor 15 jaar zou bijvoorbeeld 
worden toegekend aan een STEG-eenheid omdat haar capaciteitstoename van 1 MW de 
drempel zou bereiken) en aan een nieuwe kleine capaciteit. Op het vlak van financiering 
gaat het echter om twee totaal verschillende situaties. In het eerste geval zal de 
investeerder geen moeite hebben om de financiering rond te krijgen, rekening houdend 
met het feit dat de rentabiliteit van de investering zal worden beoordeeld op basis van 
het totaal van de kosten en inkomsten van de installatie; 

- een meerjarig contract enkel toekennen aan extra MW is evenmin een geschikte 
oplossing, aangezien de controle op de beschikbaarheid van deze extra MW niet kan 
worden gegarandeerd vanaf het ogenblik dat de bestaande capaciteit op de markt blijft, 
maar niet deelneemt aan het CRM. Het volstaat immers niet dat een eenheid van 100 MW 
die haar capaciteit met 10 MW verhoogt, 10 MWh in het net injecteert om te garanderen 
dat deze MW uit de extra capaciteit wordt geleverd. De gelijke behandeling van 
capaciteiten zou dus niet gewaarborgd zijn. 

73. Bovendien lijkt het onwaarschijnlijk dat een capaciteitshouder, voor zover de aanwezigheid van 
de hele capaciteit vereist is om het extra aantal MW te kunnen leveren, het risico zou nemen om op 
de markt te moeten blijven zonder een jaarlijks capaciteitscontract voor de bestaande MW te hebben 
verkregen en dus zonder een dekking van zijn missing money, uitsluitend om de beschikbaarheid van 
de extra MW te garanderen. 

4.5. ARTIKEL 5 

4.5.1. Uiteenzetting 

74. Volgens de Design Notes van Elia worden de prekwalificatiedossiers en de offertes per capacity 
market unit (CMU)12 ingediend. Een CMU kan bestaan uit één enkele capaciteit (bijvoorbeeld een 
productie-eenheid), of een geheel van capaciteiten die kunnen worden opgenomen in één enkele 
portefeuille, een geaggregeerde offerte genoemd.  

75. Dit artikel bepaalt dat dit type offerte wordt geklasseerd in de categorie die wordt toegewezen 
aan de capaciteit die overeenkomt met het laagste aantal leveringsperioden. Als een offerte 
bijvoorbeeld capaciteiten geklasseerd in de categorieën 8 en 3 jaar samenvoegt, wordt de offerte 
geklasseerd in de categorie 3 jaar.  

76. Deze bepaling is enerzijds bedoeld om geen discriminatie te veroorzaken. Het lijkt inderdaad 
niet aanvaardbaar dat een in een portefeuille opgenomen capaciteit die de vereiste drempel bereikt 
dankzij andere capaciteiten (die de drempel overschrijden), een langere contractduur krijgt toegekend 
dan dezelfde capaciteit die deze drempel niet zou hebben bereikt als ze afzonderlijk zou zijn 
aangeboden. Om deze concurrentieverstoring te voorkomen, bepaalt artikel 5 dat elke capaciteit die 
deel uitmaakt van eenzelfde geaggregeerde offerte moet voldoen aan de criteria voor de toekenning 
van een meerjarencontract.  

                                                           

12 Design Note on Prequalification and Pre-delivery Monitoring, pp. 7-8; Design Note on Auction Process, p. 14. 
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77. De voorgestelde bepaling is anderzijds ook bedoeld om de belemmeringen voor aggregatie tot 
een minimum te beperken. De eis dat alle capaciteiten die in de offerte zijn opgenomen, in dezelfde 
capaciteitscategorie zijn ingedeeld, zou de mogelijkheden voor aggregatie beperken en daarom kan de 
portefeuille ook capaciteiten bevatten die in hogere capaciteitscategorieën dan die van de offerte zijn 
ingedeeld. In dit verband moet eraan worden herinnerd dat de aanbieder van een capaciteit de vrijheid 
wordt gelaten om vóór de veiling te kiezen voor een kortere contractperiode dan die waartoe hij op 
grond van de capaciteitscategorie waartoe hij behoort, gerechtigd is. 

78. Lid 2 verduidelijkt evenwel dat de capaciteit, na afloop van het capaciteitscontract van de 
geaggregeerde offerte, bij de ondertekening van een nieuw contract aanspraak kan maken op het 
resterende aantal leveringsperioden waarop zij individueel recht heeft. Deze bepaling vereist opnieuw 
deelname aan een veiling, wat zeker en vast het zicht van de capaciteitshouder op zijn toekomstige 
inkomsten vermindert. Dit kan echter niet als een belemmering voor aggregatie worden beschouwd, 
aangezien de capaciteitshouder er vrij voor heeft gekozen om deel te nemen aan een offerte die in 
een lagere capaciteitscategorie dan zijn eigen categorie is geklasseerd. 

79. Om de aggregatie te vergemakkelijken, voorziet paragraaf 3 in de mogelijkheid om gedurende 
de looptijd van het contract de ene capaciteit door een andere binnen dezelfde portefeuille te 
vervangen. Er wordt echter gepreciseerd dat de vervangcapaciteit moet behoren tot een 
capaciteitscategorie die gelijk is aan of groter is dan de resterende looptijd van het huidige contract, 
of een resterende contractduur moet hebben die gelijk is aan of groter is dan de resterende looptijd 
van het contract van de offerte.  

80. Ook wordt gespecificeerd dat de vervangcapaciteit niet reeds onder een capaciteitscontract mag 
vallen om de totale capaciteit die ter beschikking staat van het elektriciteitssysteem, niet te 
verminderen. 

4.5.2. Openbare raadpleging en advies 

 Schriftelijke bemerkingen tijdens de openbare raadpleging 

81. Wat artikel 5 betreft, kaart Febeg opnieuw de kwestie van de definitie van de termen "CMU" 
en "capaciteit" aan. Bovendien vraagt Febeg om verduidelijking over de praktische toepassing van 
de mogelijkheid waarin het voorstel voorziet om een capaciteit die onder een geaggregeerde offerte 
valt, ook na de looptijd van het capaciteitscontract in een hogere capaciteitscategorie dan die van 
de geaggregeerde offerte te blijven klasseren. 

82. [vertrouwelijk] 

 Standpunt van de CREG 

83. Over de begrippen CMU en capaciteit, verwijst de CREG naar de bespreking bij artikel 1 van 
het voorstel van koninklijk besluit. 

84. In antwoord op het verzoek van Febeg om opheldering kan, na het verstrijken van het 
capaciteitscontract van een geaggregeerde offerte, de capaciteit die deel uitmaakt van deze offerte 
en die geklasseerd is in hogere capaciteitscategorieën dan die van de geaggregeerde offerte, 
gebruik maken van de resterende duur die bij hun capaciteitscategorie hoort. De wijze waarop deze 
resterende duur wordt gebruikt, wordt overgelaten aan de capaciteitshouder (hetzij een 
opeenvolging van contracten, hetzij een enkel contract van langere duur), maar de totale duur van 
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de opeenvolgende contracten mag niet langer zijn dan de maximale duur die verbonden is aan de 
capaciteitscategorie waarin die capaciteit geklasseerd werd. 

85. [vertrouwelijk] 

 Advies van Elia 

86. Elia begrijpt het voorstel van de CREG om met de geïnstalleerde capaciteit rekening te houden 
gezien de doelstelling van kostenbeheersing van de CRM. 

Elia vindt het eveneens goed om rekening te houden met het totale geïnstalleerde vermogen en 
niet alleen met het bijkomende vermogen. 

 Standpunt van de CREG 

87. De CREG wenst de nadruk te leggen op de eerste opmerking van Elia. 

De drempels in EUR/derated MW uitdrukken (d.w.z. in MW verkregen na toepassing van de 
reductiefactor) zou het inderdaad mogelijk kunnen maken, met evenveel missing money op de 
elektriciteitsmarkt om de capaciteit die het minst tot de bevoorradingszekerheid bijdraagt te 
rangschikken in een hogere capaciteitscategorie en die toe te laten een offerte aan een lagere prijs 
in te dienen. Dit zou ertoe leiden dat deze capaciteit wordt behouden, dat de missing money moet 
gedekt worden, maar ook dat er bijkomende capaciteit waarvan de missing money ook zal moeten 
gedekt worden om het haalbaarheidscriterium te halen zal moeten worden gecontracteerd. Kiezen 
voor drempels uitgedrukt in MW na toepassing van de reductiefactor zou dus niet verenigbaar zijn 
met het Belgisch wettelijk kader. 

 

4.6. ARTIKEL 6 

4.6.1. Uiteenzetting 

88. In dit artikel worden de investeringsdrempels vastgesteld, uitgedrukt in euro, van de in 
aanmerking komende investeringen per kW van het totale geïnstalleerde vermogen van een capaciteit 
die moeten worden bereikt om de capaciteit in een capaciteitscategorie te kunnen indelen.  

89. Deze drempels zijn gekozen om zekerheid te bieden aan investeringen die dit vereisen en 
tegelijkertijd de negatieve gevolgen van de toekenning van meerjarige contracten voor de 
gemeenschap te beperken.  

90. Vanuit het oogpunt van de gemeenschap kan het toekennen van meerjarencontracten een 
voordeel zijn, doordat het mogelijk kan leiden tot de verlaging van de kosten van het mechanisme door 
lagere offerteprijzen (verlaging van de financieringskosten, terugverdienen van de vaste 
investeringskosten over meer jaren, meer concurrentie tussen bestaande en nieuwe capaciteiten door 
het verminderen van de toegangsbelemmeringen voor nieuwe capaciteitsprojecten die aanzienlijke 
investeringen vereisen en erosie van de marktmacht van de bestaande capaciteiten). 

91. Het toekennen van meerjarencontracten brengt echter een aantal nadelen met zich mee:  

- risico van overmatige vergoeding: verbintenis om op lange termijn een potentieel te hoge 
vergoeding te betalen rekening houdend met positieve ontwikkelingen op de 
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elektriciteitsmarkten (dit risico is reëel in de mate dat de anticipatie van de marktinkomsten 
over een lange periode zeer onzeker is en de bieders ertoe zal aanzetten om die te 
minimaliseren bij hun bepaling van de aangeboden prijs); 

 Dit risico zou ongetwijfeld kunnen worden afgezwakt door de terugbetalingsverplichting die 
eigen is aan het reliability option-mechanisme, maar de doeltreffendheid ervan zal 
grotendeels afhangen van de wijze waarop de referentieprijs en de uitoefenprijs (strike price) 
worden bepaald. De vaststelling van prijsplafonds bij veilingen zal het probleem voor de 
marginale eenheden beperken, maar niet voor de infra-marginale eenheden. 

- verbintenis om op lange termijn een capaciteit te vergoeden die niet langer nodig is om de 
bevoorradingszekerheid te waarborgen; 

- behoud op de markt van bestaande capaciteiten die, blootgesteld aan concurrentie, op 
termijn zouden zijn vervangen door nieuwe, goedkopere capaciteiten, en als gevolg daarvan 
een toegangsbelemmering voor opkomende technologieën waarvan de kosten op termijn 
zouden dalen; 

- beperking van het volume dat beschikbaar is voor de volgende veilingen en dus van de 
markttoegang voor bepaalde types capaciteit, met name voor die types die zich niet kunnen 
verbinden tot een beschikbaarheid op lange termijn, wat een vermindering van de 
concurrentie met zich meebrengt; 

- complicatie van het stopzetten van het CRM vóór het verstrijken van de meerjarige 
contracten. Indien deze contracten ook in de toekomst zouden moeten worden nagekomen, 
zou dit betekenen dat er naast niet-gesubsidieerde capaciteiten ook gesubsidieerde 
capaciteiten op de markt aanwezig zijn en dat er dus sprake is van concurrentieverstoring op 
de elektriciteitsmarkt. 

92. Rekening houdend met deze nadelen zijn de drempels voor de leveringsperioden van 3, 8 en 15 
jaar op een vrij hoog niveau vastgesteld om een hoge mate van zekerheid te bieden aan investeerders 
die aanzienlijke financiële engagementen aangaan om bij te dragen aan de toereikendheid. 

93. Dit betekent dat niet alle investeringen in aanmerking komen voor een meerjarig contract. Dit 
belet echter niet dat er beperkte investeringen worden gedaan. Immers: 

- een deel van de investeringen kan reeds worden gedekt door de inkomsten van de 
elektriciteitsmarkten; 

- kleine investeringen vereisen een beperkte terugverdientijd en het is voor de investeerder 
mogelijk om de capaciteitsbehoefte van de markt, zijn concurrentiepositie op veilingen 
en dus zijn vermogen om te worden gedekt door opeenvolgende eenjarige contracten op 
korte termijn, te beoordelen. 

 Naleving van het concurrentiebeginsel bij de vaststelling van de drempels 

94. Bij de vaststelling van de drempels werden twee beginselen in acht genomen: neutraliteit tussen 
alle types capaciteiten en naleving van de concurrentie tussen de capaciteitscategorieën. 

95. Om het neutraliteitsbeginsel tussen de verschillende types capaciteiten in acht te nemen, wordt 
geen onderscheid gemaakt tussen soorten technologie of tussen nieuwe of bestaande capaciteiten 
waarvoor investeringen nodig zijn om bij te dragen tot de bevoorradingszekerheid. Daarom wordt niet 
het absolute bedrag van de in aanmerking komende investering, maar het bedrag per kW in 
overweging genomen. Daarom zijn de drempels uitgedrukt in €/kW.  
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96. Om concurrentieverstoring tussen capaciteitscategorieën zoveel mogelijk te voorkomen, zijn de 
investeringsbedragen die verbonden zijn aan elke drempelwaarde zodanig vastgesteld dat zij 
overeenkomen met identieke jaarlijkse investeringskosten. 

 Methode voor de vaststelling van de investeringsdrempels verbonden aan de 
capaciteitscategorieën 

97. De methode voor de vaststelling van de drempels omvat drie stappen. 

4.6.1.2.1. Vaststelling van verschillende opties voor de drempel die verbonden is aan de 
capaciteitscategorie van 15 perioden 

98. Aangezien de Belgische situatie bij een eerste analyse wordt gekenmerkt door een behoefte aan 
nieuwe capaciteiten vanaf de eerste veiling, zullen investeringen in nieuwe capaciteiten waarschijnlijk 
noodzakelijk zijn, zodat het aantal contracten met een maximale looptijd (15 capaciteitsleverings-
perioden) aanzienlijk kan zijn. Om deze reden wordt deze drempel het eerst vastgelegd. 

99. Om het principe van technologische neutraliteit te waarborgen, wordt de drempel niet bepaald 
aan de hand van een specifieke technologie. Verschillende waarden worden getest om een 
“spilwaarde” te bepalen, d.w.z. de waarde die, in vergelijking met een lijst van mogelijke investeringen: 

- niet te hoog is, wat ertoe zou leiden dat de meeste kapitaalintensieve projecten van deze 
categorie zouden worden uitgesloten (doelstelling om de concurrentie te maximaliseren); 

- niet te laag is, om niet te veel contracten die 15 capaciteitsleveringsperioden omvatten, toe 
te kennen, rekening houdend met de nadelen die hieraan verbonden zijn (doelstelling om de 
overdracht van het risico naar de consumenten te beheersen). 

100. Een analyse van de drempels die zijn goedgekeurd door de landen met een 
capaciteitsvergoedingsmechanisme dat vergelijkbaar is met het voor België gekozen mechanisme 
(Groot-Brittannië, Ierland, Italië en Polen) levert de volgende resultaten op: 

Tabel 1: Investeringsdrempels en looptijden van de contracten 

 
 

101. Er worden verschillen vastgesteld in de wijze waarop de in aanmerking komende kosten worden 
gedefinieerd, de MW die in aanmerking worden genomen, de keuze van de capaciteitscategorieën en 
de maximale looptijden van de contracten. Ook de toereikendheidssituatie van de landen verschilt, 
waarbij bepaalde landen aanzienlijk minder nieuwe capaciteiten nodig hebben dan andere. Niettemin 
werden drie spilwaarden in aanmerking genomen in het licht van de investeringsdrempels die werden 

Country Nb. of delivery

periods

(Years) (EUR/MW)

Irland 1

max. 10 300.000 EUR 300.000

UK 1

3 135.000 GBP 152.550

15 270.000 GBP 305.100

for T-4 auction of  2018

Italy 1

15 186.000 EUR 186.000

à 232.000 EUR à 232.000

Poland 1

5 500.000 PLN 117.647

15 3.000.000 PLN 705.882

(7 et 17 if emissions 

CO2 <= 450 kg/MWh)

Investment threshold

(currency/MW)
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vastgesteld voor de contracten met een maximale looptijd, met name € 200, € 300 en € 700/kW. 
Rekening houdend met het feit dat in België alleen de belangrijkste fysieke componenten van een 
investering in aanmerking worden genomen (cf. artikel 3 hierboven), wordt een vermindering van 20 % 
toegepast13. De geteste drempels zijn dus € 170, € 250 en € 600 in aanmerking te nemen kosten per 
kW geïnstalleerde capaciteit.  

4.6.1.2.2. Vaststelling van de drempels voor de categorieën van 8 perioden en van 3 perioden  

102. De investeringsdrempels die worden toegewezen aan de capaciteitscategorieën verbonden aan 
contracten met een looptijd van 8 en 3 perioden van capaciteitslevering worden zodanig vastgesteld 
dat zij overeenstemmen met de jaarlijkse investeringskosten die gelijk zijn aan de drempel van 15 jaar, 
en dit teneinde de vaste investerings- en financieringskosten van deze verschillende investeringen te 
standaardiseren en aldus het concurrentienadeel tussen deze investeringsbedragen te verminderen. 

103. Deze drempels worden verkregen door het bedrag van de investering te berekenen dat, gespreid 
over 8 perioden/3 perioden, een annuïteit oplevert die gelijk is aan die welke wordt gedragen door 
een investering die overeenkomt met de drie spilwaarden die zijn getest voor de drempel van 15 jaar, 
en door standaardkapitaalkosten (WACC, wat staat voor weighted average cost of capital) in 
aanmerking te nemen.  

104. De WACC varieert naargelang de financieringsstructuur (aandeel van eigen vermogen en 
geleende middelen) en naargelang de rentevoet en het rendementspercentage dat voor het eigen 
vermogen vereist is; deze parameters zijn specifiek voor elke investeerder. Bij de vaststelling van de 
drempels kan echter rekening worden gehouden met een standaardtarief.  

105. Evenmin als de keuze van de investering of de anticipatie op toekomstige inkomsten op de 
energiemarkten, speelt het vermogen van de investeerder om gunstigere financiële voorwaarden te 
verkrijgen dan het gemiddelde, immers geen rol bij het bepalen van de drempel. Het gaat om 
elementen die bepalend zijn voor de prijs die voor de capaciteit wordt geboden en dus voor de 
concurrentiepositie op de veiling. 

106. Op basis van berekeningen die zijn gemaakt in Ierland of Frankrijk en rekening houdend met de 
investeringszekerheid die het CRM biedt, schat de CREG de standaard WACC op 7,5 %14. Omwille van 
de samenhang van het systeem zou het echter logisch zijn dat dit standaardtarief in overeenstemming 
is met het tarief dat wordt gebruikt voor de berekening van de netto CONE (wordt momenteel 
onderzocht). 

107. De volgende tabel geeft de resultaten weer die zijn verkregen voor de spilwaarden van € 600, 
€ 250 en € 170/kW. 

  

                                                           

13 Deze 20 % vertegenwoordigt het percentage van de volgende kosten in de totale kosten van een STEG-eenheid van 

450 MW: kost voor de aankoop van het terrein, financiële kosten, kapitaalkost tijdens de bouw, verzekeringen, kosten voor 
de ontwikkeling van het project, inbedrijfsstellingskosten, kost voor de vorming van de voorraad losse onderdelen. Bron: 
Beslissing SEM-18-155 van 28 september 2018. 
14 Dit tarief is slechts geldig in het kader van deze specifieke oefening en moet bevestigd worden. 
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Tabel 2: Vaststelling van de drempels voor de capaciteitscategorieën 8 en 3 jaar 

 

Uit de gemaakte berekening blijkt dat, rekening houdend met gewogen gemiddelde kapitaalkosten 
van 7,5 %, de jaarlijkse aflossing van de hoofdsom en de interestlasten gelijk is, bijvoorbeeld voor een 
investering van € 600/kW afgelost over 15 jaar, voor een investering van € 398/kW afgelost over 8 jaar 
en voor een investering van € 177/kW afgelost over 3 jaar. 

4.6.1.2.3. Verificatie van de relevantie van mogelijke drempels in het licht van het beoogde 
evenwicht tussen de belangen van de capaciteitshouders en de consumenten 

108. De drempels die voortvloeien uit de drie geteste spilwaarden, moeten worden vergeleken met 
een lijst van standaard in aanmerking komende investeringskosten, en dit om de spilwaarde vast te 
stellen die het meest geschikt is om een evenwicht tot stand te brengen tussen de concurrentiedoel-
stellingen en de doelstellingen inzake risico-overdrachtbeheersing. Men gaat ervan uit dat de in 
aanmerking komende kosten ongeveer 80 % van de totale investeringskosten15 voor nieuwe 
investeringen en 90 % van de totale renovatiekosten vertegenwoordigen. 

109. De volgende tabel geeft een overzicht van de standaardinvesteringskosten en de 
standaardlevensduur per technologie. 

Tabel 3: Standaardinvesteringskosten en standaardlevensduur  

 

                                                           

15 Gebaseerd op een studie van Pöyry, Updated costs of new entrant peaking plant and combined cycle plant in I-SEM, 
september 2018. 

contract duration Years 15 15 15

Eligible capex EUR/MW 600 250 170

residual value EUR/MW 0 0 0

Installed capacity MW 400 400 400

Total investment EUR 240.000 100.000 68.000

WACC % 7,5% 7,5% 7,5%

Annuity EUR/MW 68 28 19

Annuity EUR 27.189 11.329 7.704

contract duration Years 8 8 8

Eligible capex EUR/MW 398 166 113

residual value EUR/MW 0 0 0

Installed capacity MW 400 400 400

Total investment EUR 159.254 66.356 45.122

WACC % 7,5% 7,5% 7,5%

Annuity EUR/MW 27.189 11.329 7.704

contract duration Years 3 3 3

Eligible capex EUR/MW 177 74 50

residual value EUR/MW 0 0 0

Installed capacity MW 400 400 400

Total investment EUR 70.706 29.461 20.033

WACC % 7,5% 7,5% 7,5%

Annuity EUR/MW 27.189 11.329 7.704

Life length (years)

Min Average Max Min Average Max

Existing CCGT 90 130 160 81 117 144 15

OCGT 60 80 100 54 72 90 15

New Diesels 300 400 500 240 320 400 Could be as low as 10 years in baseload, more likely 15 years

Gas engines 400 500 600 320 400 480 Could be as low as 10 years in baseload, more likely 15 years

CCGT 600 750 900 480 600 720 >15

OCGT 400 500 600 320 400 480 >15

CHP 700 1.000 1200 560 800 960 >15

Market response 10 20 50 8 16 40 Possibly no long term contract

+ 1 hour storage 70 100 130 56 80 104 Possibly no long term contract

Battreies/storage 3h storage 500 700 1000 400 560 800 Depend on usage, could be below 10 years

Enabling new V2G 130 150 170 104 120 136 < 10

Pumped storage 900 1.000 1100 720 800 880 >15

Source: Elia - Adequacy and flexibility study for Belgium 2020-2030 + CREG calculation & estimates

Eligible CAPEX (€/kW)

(existing: 90%, new: 80%)

Technology CAPEX or extention costs (€/kW)
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110. Er moet worden opgemerkt dat een groot aantal technologieën die niet in tabel 3 zijn 
opgenomen, investeringskosten hebben die het hoogste niveau in de tabel (€ 1.200/kW voor een 
warmtekrachtkoppelingseenheid) overschrijden. Het gaat bijvoorbeeld om biomassa, geothermie, 
STEG-eenheden met CO2-opname en -opslag (CCS), zonne-energie, onshore en offshore windenergie, 
golfslagenergie, ...  

111. Merk ook op dat de levensduur van bepaalde technologieën, zoals batterijen of noodgroepen, 
afhankelijk is van het gebruik ervan en minder dan 10 jaar kan bedragen. Voor deze technologie is het 
dus niet nodig om toegang te hebben tot een contract van 15 jaar. 

112. De volgende tabel toont de klassering van de technologieën in capaciteitscategorieën volgens 
de geteste spilwaarden. 

Tabel 4: Vergelijking van de in aanmerking komende standaardinvesteringskosten met de drempelwaarde  

 

 

 

113. Met een drempel die, voor de capaciteitscategorie verbonden aan een capaciteitscontract dat 
15 capaciteitsleveringsperioden omvat, is vastgelegd op € 250/kW in aanmerking komende kosten 
(wat overeenkomt met de drempel van € 300/kW totale kosten die in Groot-Brittannië en Ierland 
wordt gebruikt), komen bijna alle investeringen in aanmerking voor een meerjarencontract, en in de 

Seuil 15 ans: 600 €/kW

Min Average Max Min Average Max

Existing CCGT 90 130 160 81 117 144

OCGT 60 80 100 54 72 90

el igible €/none derated kW

15 years 600

New Diesels 300 400 500 240 320 400 8 years 400

Gas engines 400 500 600 320 400 480 3 years 180

CCGT 600 750 900 480 600 720

OCGT 400 500 600 320 400 480

CHP 700 1.000 1200 560 800 960

Market response 10 20 50 8 16 40

+ 1 hour storage 70 100 130 56 80 104

Battreies/storage 3h storage 500 700 1000 400 560 800

Enabling new V2G 130 150 170 104 120 136

Pumped storage 900 1.000 1100 720 800 880

Offshore wind 2.400 1920

Source: Elia - Adequacy and flexibility study for Belgium 2020-2030 + CREG calculation & estimates

Eligible CAPEX (€/kW)

(existing: 90%, new: 80%)

Technology CAPEX or extention costs (€/kW)

Seuil 15 ans: 250 €/kW

Min Average Max Min Average Max

Existing CCGT 90 130 160 81 117 144

OCGT 60 80 100 54 72 90

el igible €/none derated kW

15 years 250

New Diesels 300 400 500 240 320 400 8 years 170

Gas engines 400 500 600 320 400 480 3 years 75

CCGT 600 750 900 480 600 720

OCGT 400 500 600 320 400 480

CHP 700 1.000 1200 560 800 960

Market response 10 20 50 8 16 40

+ 1 hour storage 70 100 130 56 80 104

Battreies/storage 3h storage 500 700 1000 400 560 800

Enabling new V2G 130 150 170 104 120 136

Pumped storage 900 1.000 1100 720 800 880

Offshore wind 2400 1920

Technology CAPEX or extention costs (€/kW) Eligible CAPEX (€/kW)

(existing: 90%, new: 80%)
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meeste gevallen voor een contract dat 15 capaciteitsleveringsperioden omvat, wat niet voldoet aan 
het criterium inzake de risicobeheersing voor de consumenten. De vastlegging van de drempel op 
€ 170 per kW (zoals waargenomen in Italië) zou de vaststelling nog meer versterken. 

114. Met een drempel die, voor de capaciteitscategorie verbonden aan een capaciteitscontract dat 
15 capaciteitsleveringsperioden omvat, is vastgelegd op € 600/kW in aanmerking komende kosten 
(wat overeenkomt met de drempel van € 700/kW totale kosten die in Polen wordt gebruikt), zou een 
aanzienlijk kleiner aantal technologieën een langetermijncontract krijgen, zelfs al overschrijden de 
meeste STEG-eenheden, warmtekrachtkoppelingseenheden, batterijen met een aanzienlijke 
opslagcapaciteit, onshore en offshore windenergie en pompcentrales de drempel die is vastgesteld 
voor de contracten van 15 jaar. Het doel van het stimuleren van zeer kapitaalintensieve investeringen 
is dus bereikt, maar door de risico-overdracht naar de consumenten gevoelig te beperken. 

115. Tot slot voorziet paragraaf 2 in de mogelijkheid voor de CREG om een verslag op te stellen over 
de noodzaak om de investeringsdrempels te wijzigen. Een dergelijk verslag wordt opgemaakt telkens 
wanneer de CREG het nodig acht en minstens om de drie jaar. Indien de drempels moeten worden 
aangepast, gebeurt dit volgens de modaliteiten bepaald in artikel 7undecies, § 5, lid 5, namelijk bij 
koninklijk besluit, op voorstel van de CREG, overgemaakt na raadpleging van de marktspelers en advies 
van Elia. 

4.6.2. Openbare raadpleging en advies 

 Principiële bemerkingen tijdens de openbare raadpleging 

116. FEBEG is van mening dat de drempels zouden moeten worden verlaagd. Wat de drempel van 15 jaar 
betreft, betwist FEBEG de beperking van de toegang tot dit soort contracten, terwijl dit het mogelijk maakt 
om voor kapitaalintensieve investeringen offertes met een scherpere mededinging te kunnen indienen; 
Febeg is van mening dat de standaardinvesteringskosten van de verschillende technologieën die worden 
gebruikt om de drempels te testen, overdreven zijn, zodat het moeilijker kan zijn deze te bereiken, of dat 
investeerders, om ze te bereiken, ertoe zouden worden aangezet om de duurste leverancier te kiezen of om 
voor een minder efficiënte maar meer kapitaalintensieve technologie te kiezen (zowel FEBEG als GE Power 
geven aan dat STEG-eenheden van de H/HA-klasse lagere CAPEX-kosten hebben dan E en F-klassen).  

117. In tabel 4 wordt er voor elke technologie een gemiddelde minimum- en maximprijs opgegeven. De 
CREG gebruikt de gemiddelde kost om de drempels te testen. FEBEG en Febeliec stellen voor om de 
minimumkosten te gebruiken, in plaats van de gemiddelde kost, om ervoor te zorgen dat alle nieuwe 
investeringen in dezelfde technologie in dezelfde categorie worden geklasseerd, wat een 
concurrentievoordeel zou geven aan de laagste investering. [vertrouwelijk]. 

118. Wat de drempels van 8 en 3 jaar betreft, is FEBEG van mening dat de methode voor de vaststelling 
van deze drempels vanaf de drempel van 15 jaar niet meer zou moet worden gehanteerd. FEBEG geeft aan 
dat deze methode betekent dat de voorgestelde drempels moeilijk te bereiken zullen zijn en dat, bij gebrek 
aan een meerjarencontract, de bestaande capaciteiten de markt kunnen verlaten en vervangen moeten 
worden door nieuwe, duurdere capaciteiten.  

119. Febeliec is van mening dat de redelijkheid van de investeringskosten door de CREG zou moeten 
worden gecontroleerd. 
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 Standpunt van de CREG 

120. Het CRM is een markt die bedoeld is om tegen de beste prijs de extra capaciteit te verwerven die nodig 
is om het gewenste niveau van adequaatheid te bereiken, in de veronderstelling dat de energiemarkt het 
niet mogelijk maakt om de rentabiliteit ervan te garanderen. 

121. De toekenning van een jaarlijks contract is derhalve geen verworven recht gekoppeld aan de 
investering in bepaalde technologieën. Een nieuwe STEG-technologie die efficiënter en minder 
kapitaalintensief is op de energiemarkt zou dus eerst moeten aantonen dat zij niet in staat is om voldoende 
winst te maken op de energiemarkt (i.e. missing money) voordat zij toegang kan krijgen tot de 
capaciteitsmarkt. Elke ontvangen capaciteitsvergoeding zonder missing money vormt een windfall profit die 
niet toegestaan is door het Europese mededingingsrecht.  

122. Het bestaan van missing money is het gevolg van het geheel of gedeeltelijk niet afdekken van de vaste 
bedrijfskosten, die voor bepaalde capaciteiten nog worden aangevuld met niet gedekte vaste 
investeringskosten.  

123. De klassering in een capaciteitscategorie die recht geeft op een meerjarencontract heeft in de eerste 
plaats tot doel het concurrentienadeel dat voortvloeit uit de aanzienlijke vaste investeringskosten te 
verminderen door deze kosten over meerdere jaren te spreiden om de impact van het capaciteitsaanbod op 
de jaarprijs te beperken.  

124. Vervolgens vindt de veiling plaats. De concurrentiepositie van elke capaciteit hangt af van een aantal 
parameters: het vermogen om inkomsten op de energiemarkt vast te leggen, gunstige 
financieringsvoorwaarden te verkrijgen, de vaste bedrijfskosten te beheersen, risicoaversie, het vereiste 
rendement, … 

125. Aan het einde van de veiling worden de capaciteiten geselecteerd die de nodige extra MW tegen de 
laagste kostprijs bieden.  

126. In dit verband moet de methode voor het vaststellen van de drempels erop gericht zijn de volgende 
doelstellingen met elkaar in evenwicht te brengen: 

- de keuze van de investeringen, waarvan het hoofddoel de prestaties op de energiemarkt moet 
blijven (overeenstemming met de behoeften op deze markt), zo min mogelijk verstoren; 

- de concurrentie maximaliseren en concurrentievervalsing op de capaciteitsmarkt zo veel mogelijk 
voorkomen. 

 
127. Om deze doelstellingen te bereiken, is de CREG van mening dat alleen zeer kapitaalintensieve 
investeringen toegang zouden moeten hebben tot een contract met een looptijd van 15 jaar. Voor deze 
contracten betekent dit dat er een drempelwaarde moet worden gekozen die in vergelijking met andere 
landen hoog is. Deze keuze is ook ingegeven door het feit dat er in België een tussenliggende drempel van 8 
jaar bestaat, die in deze landen niet bestaat. Deze duur van 8 jaar overschrijdt reeds de maximaal mogelijke 
duur in Frankrijk (7 jaar voor een STEG-eenheid) en ligt dichter bij de maximale duur in Ierland (10 jaar). Dit 
bewijst dat een contractperiode van 15 jaar niet nodig is om financiering voor een nieuw STEG-project te 
verkrijgen. Van doorslaggevend belang voor de kredietgever is inderdaad de vraag naar het vermogen van 
het project om de nodige cashflow te genereren om de terugbetaling van kapitaal- en rentekosten te 
dekken.  

128. FEBEG geeft aan dat het niet toekennen van een 15-jarig contract zou leiden tot hogere biedprijzen. 
De CREG is van mening dat deze bewering ongegrond is. Het staat de bieder immers vrij om op de veiling de 
prijs op te geven die hij wenst en er zijn geen aanwijzingen dat zijn biedprijs lager zal zijn indien hem een 
contract met een looptijd van 15 jaar wordt gegund. Bovendien wordt door de gunning van contracten met 
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een looptijd van 15 jaar de capaciteit die daarvan profiteert, niet langer blootgesteld aan concurrentie, wat 
in strijd is met de doelstelling om de concurrentie te maximaliseren. 

129. Om concurrentievervalsing te voorkomen, moeten ook hoge drempels worden vastgesteld. Een te 
lage drempel voor het contract van 15 jaar zou het namelijk mogelijk maken dat een capaciteit, die relatief 
weinig CAPEX nodig heeft, de marktcapaciteiten met grotere CAPEX zou kunnen verdringen. FEBEG verzuimt 
te vermelden dat veel investeringen, met name in hernieuwbare energie, veel hogere CAPEX /geïnstalleerd 
MW nodig hebben dan een STEG-eenheid. De CREG is dan ook van mening dat een drempelwaarde van 
600 €/MW (die overeenstemt met de gemiddelde prijs van een STEG-eenheid) het mogelijk maakt om een 
beter evenwicht tot stand te brengen dan een drempel bepaald door de CAPEX van de goedkoopste STEG-
eenheid. 

130. FEBEG geeft aan dat een hoge drempel zal leiden tot het kiezen van de duurste leverancier of de 
duurste en minst efficiënte technologie. De CREG acht deze houding zeer onwaarschijnlijk. Zoals hierboven 
vermeld, is de capaciteitsmarkt een secundaire markt ten opzichte van de energiemarkt. Hoe minder 
concurrerend de capaciteit op de energiemarkt zal zijn, hoe hoger het bedrag missing money dat ze op de 
capaciteitsmarkt zal moeten afdekken. Een hoge biedprijs zou echter het voordeel van een spreiding van de 
investeringskosten over 15 jaar aanzienlijk kunnen uithollen en de kans om aan het einde van de veiling 
geselecteerd te worden, kunnen verminderen.  

131. FEBEG en Febeliec zouden willen dat de drempels zo worden vastgesteld dat alle nieuwe capaciteiten 
die tot dezelfde technologieklasse behoren, in dezelfde capaciteitscategorie worden geklasseerd. De CREG 
is van oordeel dat deze benadering niet technologisch neutraal is: zij zou namelijk vereisen dat drempels 
worden vastgesteld op basis van bepaalde technologieën, ten nadele van andere technologieën, waarvoor 
de vastgestelde drempels dus niet het gewenste doel zouden bereiken.  

132. De CREG is dan ook van mening dat, om de spreiding van de vaste investeringskosten mogelijk te 
maken en tegelijkertijd concurrentieverstoringen tussen de investeringsprojecten zoveel mogelijk te 
vermijden, het principe van de technologische neutraliteit moet worden gerespecteerd. Hiertoe moeten de 
drempels niet worden gekozen op basis van een technologie, maar op basis van de grootte van de in 
aanmerking komende CAPEX.  

133. De CREG wijst er nogmaals op dat de capaciteitsmarkt slechts een aanvulling is op de 
elektriciteitsmarkt en dat een betere beheersing van de investeringskosten een reëel concurrentievoordeel 
biedt op deze markt, waardoor het missing money dat de investeerder niet zeker kan recupereren door 
deelname aan het capaciteitsmechanisme wordt beperkt of zelfs weggewerkt. 

134. Zoals FEBEG opmerkt, houdt investeringsdrempels vastleggen het risico op concurrentievervalsing in. 
Dit is precies de reden waarom de CREG heeft voorgesteld om de drempels voor 8- en 3-jarige contracten 
vast te leggen, niet op basis van willekeurig gekozen investeringskosten (zoals FEBEG laat veronderstellen), 
maar op een zodanige wijze dat de duur van het contract het mogelijk maakt om de investeringskosten gelijk 
te trekken. Volgens de CREG is dit de beste manier om de concurrentienadelen van investeringen die 
verschillende niveaus van CAPEX vereisen, in evenwicht te brengen.  

135. In antwoord op de opmerking van Febeliec over de controle van de redelijkheid van de 
investeringskosten, voorziet de Belgische wetgeving niet in een dergelijke controle. De enige bevoegdheid 
van de CREG op het vlak van investeringen is de bevoegdheid om capaciteiten te klasseren in 
capaciteitscategorieën. In dit verband beperkt de controle van de CREG zich ertoe na te gaan of de 
investeringskosten die zijn gemaakt om de concurrentieverstoringen te beperken die het gevolg zouden zijn 
van de klassering in een ongeschikte capaciteitscategorie, reëel zijn. 

136. Het besluit luidt dat de CREG haar voorstel inzake investeringsdrempels handhaaft. 
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 Gedetailleerde bemerkingen tijdens de openbare raadpleging en standpunt van de CREG 

137. FEBEG is van mening dat de WACC rekening moet houden met het risico verbonden aan een project 
en dat de relatie tussen de capaciteitsvergoedingsduur en de levensduur van een actief een impact heeft op 
dit risico. FEBEG stelt daarom voor om een WACC te berekenen per capaciteitscategorie en per verwachte 
levensduur van de activa die in elke capaciteitscategorie zouden worden geklasseerd. 

De CREG is van mening dat de klassering in een capaciteitscategorie niet afhankelijk is van de aard van het 
actief, maar van de grootte van de gedane investering, zodat het moeilijk is om de door Febeg voorgestelde 
berekeningsmethode over te nemen. 

138. FEBEG merkt op dat de CREG melding maakt van een noodzakelijke afstemming op de WACC die 
gebruikt wordt voor de berekening van NetCONE.  

Volgens de CREG moeten nog enkele CRM-kalibratieparameters worden bepaald. Indien nodig zou een 
harmonisatie worden uitgevoerd; de kalibratie van de drempels is evenwel relatief ongevoelig voor de 
WACC, zodat een dergelijke harmonisatie weinig impact zou hebben op het niveau van de thans 
voorgestelde drempels.  

139.  Volgens FEBEG zou de CREG er de nadruk op moeten leggen dat de toekenning van een contract voor 
15 jaar in plaats van 8 jaar voor dezelfde in aanmerking komende CAPEX zou leiden tot dezelfde totale kosten 
voor de gemeenschap, maar de jaarlijkse kosten zou verminderen en ervoor zou kunnen zorgen dat de 
capaciteit over een langere periode beschikbaar is. FEBEG is daarom van mening dat investeringen zoals 
STEG-eenheden, met een technische levensduur van meer dan 15 jaar, een capaciteitscontract voor 15 jaar 
moeten kunnen krijgen. 

De CREG is van mening dat deze aanpak een aanzienlijke belemmering zou vormen voor de toegang van 
nieuwe spelers en technologieën tot de capaciteitsmarkt en de positie van de huidige dominante spelers op 
de Belgische elektriciteitsmarkt zou versterken. Dit zou geen gezonde basis vormen voor de ontwikkeling 
van een concurrerende markt, de enige manier om de nodige capaciteit tegen de beste prijs te verwerven. 

140. FEBEG is van mening dat de genoemde investeringsbedragen niet in overeenstemming zijn met de 
huidige investeringskosten, goedkope technologieën uitsluiten en voorbij gaan aan de voordelen van een 
brownfield.  

De gegevens die de CREG hanteert, zijn afkomstig uit de toereikendheidsstudie 2020-2030 van Elia. 
Voorafgaand aan de publicatie van deze studie heeft Elia investeringskosten onderworpen aan de openbare 
raadpleging. De CREG is verbaasd dat FEBEG dergelijke informatie bij deze gelegenheid niet heeft verstrekt.  

Het schema op pagina 4 van het antwoord van FEBEG geeft evenmin aan dat de investeringskosten voor 
STEG-eenheden onder de drempel van 600 €/MW liggen. 

De CREG heeft deze informatie ook vergeleken met recente investeringskosten voor STEG-eenheden en 
OCGT's. 

Wat de goedkope technologieën en de beschikbaarheid van een bruikbaar gemaakte site betreft, herinnert 
de CREG eraan dat het de bedoeling is om de deelname aan de veiling van capaciteiten die grote CAPEX-
capaciteiten vereisen, mogelijk te maken, zodat ze kunnen concurreren met capaciteiten die om welke reden 
dan ook minder investeringen vereisen. 

141. FEBEG wijst erop dat het theoretisch onmogelijk is om de in Polen vastgestelde drempel van 700€/MW 
te bereiken met een project voor een STEG-eenheid van klasse H.  

De CREG vraagt zich af wat de betekenis van de term 'theoretisch' is en vraagt dat FEBEG meer tastbare 
bewijzen zou aanvoeren. 
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142. FEBEG vreest dat de CREG de drempels kan wijzigen zonder overleg of kennisgeving aan DG COMP. 

Overeenkomstig artikel 7undecies, §5, lid 5, van de elektriciteitswet, wordt elk voorstel van de CREG 
betreffende de drempel, na openbare raadpleging en na advies van de netbeheerder, ter goedkeuring 
voorgelegd aan de minister van Energie.  

143. [vertrouwelijk] 

 Advies van Elia 

144. Op basis van haar investeringsgegevens merkt Elia op dat enkel de technologieën van het STEG-type 
toegang tot de categorie 15 jaar zouden kunnen hebben, met uitsluiting van andere technologieën waarvan 
de levensduur meer dan 3 of 8 jaar bedraagt. Elia vraagt zich dan ook af of de mate van gelijkheid van kansen 
tussen de verschillende technologieën correct in rekening werd gebracht om zoveel mogelijk concurrentie 
en dus een lagere kost voor de CRM te bevorderen. 

 Standpunt van de CREG 

145. De CREG herhaalt dat het enige doel van de toekenning van een meerjarencontract is het 
concurrentienadeel als gevolg van aanzienlijke vaste investeringskosten vóór de capaciteitsveiling te 
verminderen door toe te laten om deze kosten over meerdere jaren te spreiden zodat de impact ervan op 
de jaarlijkse prijs van het capaciteitsaanbod wordt verminderd zoals de volgende schema’s aantonen: 

 

 
Bij de capaciteitsveiling hangt de concurrentiepositie van elke capaciteit, buiten de missing money als gevolg 
van de investeringskosten waarvan het effect zo veel mogelijk zal zijn verzacht, af van verschillende 
parameters: in staat zijn om inkomsten op de elektriciteitsmarkt te halen, gunstige 
financieringsvoorwaarden te krijgen, vaste exploitatiekosten, risicoaversie, het vereiste rendement te 
beheersen ... en in staat zijn om tijdens specifieke uren beschikbaar te zijn.  
 
Om de doelstelling te halen moet er dus enkel rekening gehouden worden met het bedrag van de 
investering. Rekening houden met de technische levensduur zou ervoor zorgen dat de meeste thermische 
capaciteiten in de categorie 15 jaar worden geplaatst, ongeacht het investeringsniveau. Deze manier van 
werken zou niets veranderen aan de situatie van capaciteiten die een aanzienlijke CAPEX vereisen. Ze 
zouden immers weer niet kunnen concurreren met capaciteiten die minder investeringen vereisen. Deze 
werkwijze zou niet veel interessanter zijn dan de situatie waarbij alleen jaarlijkse capaciteitscontracten 
toegelaten zouden zijn. Er zou dus niet meer concurrentie zijn. Daarentegen zou een groter aantal 
contracten van 15 jaar worden toegekend met alle nadelen dat dat met zich meebrengt. 
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4.7. ARTIKEL 7  

4.7.1. Uiteenzetting 

146. In deze bepaling worden de procedures vastgesteld voor de indiening van de aanvraag tot 
klassering in een capaciteitscategorie verbonden aan een capaciteitscontract voor drie, acht of vijftien 
perioden van capaciteitslevering. 

147. Het verzoek wordt in de vorm van een “investeringsdossier” gegoten, waarvan de inhoud in het 
project wordt bepaald. Om de aanvragen te standaardiseren en de verwerking ervan te 
vergemakkelijken, is de CREG (in het kader van § 3) belast met het tijdig (één jaar op voorhand) 
ontwerpen en publiceren van een standaardformulier voor investeringsdossiers, zodat de 
capaciteitshouders dit bij de eerste veiling (in principe in oktober 2021) kunnen gebruiken. 

148. Om in aanmerking te komen voor een veiling moet het investeringsdossier uiterlijk op 15 juni 
per aangetekende brief met ontvangstbewijs worden ingediend. Ter herinnering: de elektriciteitswet 
bepaalt dat de aanvraag tot indeling in een capaciteitscategorie "gelijktijdig" met de aanvraag tot 
prekwalificatie moet worden ingediend (art. 7undecies, § 5, eerste lid); welnu, uit het ontwerp van 
werkingsregels van het CRM, dat momenteel wordt opgesteld, volgt dat de uiterste termijn voor het 
indienen van een prekwalificatieaanvraag zal worden vastgesteld op 15 juni voorafgaand aan de 
veiling. 

149. Bij het uitwerken van de modaliteiten voor de behandeling van de dossiers werd de nadruk 
gelegd op de efficiëntie en de vlotte behandeling van de dossiers door de CREG, gezien het wellicht 
grote aantal investeringsdossiers die zullen worden ingediend en de beperkte middelen van de CREG 
om ze te behandelen en de uiterst korte termijnen die de wet aan de CREG geeft om de capaciteiten 
te klasseren in capaciteitscategorieën (tussen begin juni en 15 september). De elementen die in het 
dossier moeten worden verstrekt, weerspiegelen deze bezorgdheid, zodat de aanvrager verplicht is 
een zo volledig en overtuigend mogelijk dossier samen te stellen om ervoor te zorgen dat de 
capaciteitscategorie waartoe de capaciteit of de geaggregeerde offerte behoort, onbetwistbaar is. 

150. Ontwerpartikel 7 geeft een opsomming van de informatie en de documenten die in het 
investeringsdossier moeten worden opgenomen. Naast de gegevens met betrekking tot de 
identificatie van de aanvrager en van de betrokken capaciteit(en) wijzen we vooral op de volgende 
elementen: 

- het is de taak van de aanvrager om de capaciteitscategorie waaronder hij denkt te vallen, te 
bepalen. Deze informatie is weliswaar gemakkelijk vast te stellen, aangezien ze logischerwijs 
voortvloeit uit de gegevens over de in aanmerking komende kosten en het in aanmerking 
komende vermogen. Deze informatie is echter wel vereist gezien het feit dat, zoals hieronder 
zal worden toegelicht, de ontwerpbeslissingen over de klassering slechts aan de aanvragers 
worden toegezonden wanneer de gevraagde capaciteitscategorie niet de door de CREG 
beoogde capaciteitscategorie is; 

- de aanvrager zal moeten aantonen dat de kosten van de voorgestelde investering voldoen 
aan de criteria om in aanmerking te komen. Daartoe moet hij (i) een nauwkeurige 
beschrijving geven van de geplande investering en de verschillende kostenposten die hij in 
aanmerking neemt, en dit ten opzichte van de andere kosten die niet in aanmerking komen; 
(ii) aan de hand van het standaardformulier aantonen op welke grond deze kosten voldoen 
aan de criteria om in aanmerking te komen; (iii) ter staving van zijn aanvraag een certificaat 
van een erkende onderneming voorleggen waaruit blijkt dat de investering voldoet aan de 
criteria om de kosten in aanmerking te laten komen; 
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- er wordt aan de aanvrager ook gevraagd om op erewoord verklaren dat zijn aanvraag redelijk 
is, dat wil zeggen dat de in aanmerking komende kosten van de investering ten minste de 
investeringsdrempel voor de gevraagde capaciteitscategorie bereiken; 

- ten slotte wordt gepreciseerd dat, indien de capaciteitshouder het investeringsdossier niet 
zelf indient (bijvoorbeeld in het kader van een geaggregeerde offerte of gekoppelde 
capaciteiten), het dossier het bewijs moet bevatten dat de aanvrager een mandaat van deze 
houder heeft gekregen (artikel 5, lid 3, van het oorspronkelijke voorstel, dat een dergelijke 
regel alleen voor geaggregeerde offertes bevatte, wordt daarom geschrapt). 

151. De tweede paragraaf van artikel 7 heeft tot doel de administratieve last voor de CREG te 
beperken door het aantal verschillende investeringsdossiers voor eenzelfde geografische site tot vier 
te beperken. Deze beperking is niet onevenredig: uit de elektriciteitswet volgt immers dat alleen 
geprekwalificeerde capaciteiten in een categorie kunnen worden ingedeeld (art. 7undecies, § 5, 
tweede lid); om geprekwalificeerd te worden, moet een capaciteit echter over een gedetailleerde 
studie16 beschikken, zodat er voor elke configuratie van de capaciteit een specifieke gedetailleerde 
studie moet worden uitgevoerd. Weliswaar is er geen beperking op het aantal gedetailleerde studies 
voor een capaciteit, maar deze vereiste vermindert de facto het aantal prekwalificaties voor een 
bepaalde capaciteit en dus het aantal investeringsdossiers dat aan de CREG moet worden voorgelegd. 
In paragraaf 2 wordt deze beperking dus formeel vastgelegd. 

152. Na de openbare raadpleging stelt de CREG voor om aan artikel 7 een alinea toe te voegen. Dit 
opent de mogelijkheid voor de aanvrager om een investeringsdossier in te dienen voor gekoppelde 
capaciteiten (bijvoorbeeld een STEG-eenheid bestaande uit een gasturbine en een stoomturbine, de 
laatste kan niet zonder de eerste functioneren). In dat geval worden de in aanmerking komende kosten 
voor de beoogde investeringen en het vermogen van elke capaciteit samengevoegd in het kader van 
de behandeling van het dossier door de CREG. 

 

4.7.2. Openbare raadpleging en advies 

 Schriftelijke bemerkingen tijdens de openbare raadpleging 

153. Febeg is van mening dat de beperking tot twee investeringsdossiers voor eenzelfde capaciteit 
problematisch is: enerzijds zijn de kosten van het onderzoek van een extra dossier minimaal in 
vergelijking met de winst die dit zou kunnen opleveren voor de totale kost van het CRM; anderzijds zijn 
de woorden "dezelfde capaciteit" niet duidelijk genoeg. 

154. Rekening houdend met de uiterste datum voor de indiening van het investeringsdossier, 
vastgesteld op 15 juni, en in overeenstemming met de door Elia voorgestelde uiterste datum voor de 
indiening van een prekwalificatiedossier, vraagt Febeg bovendien of het mogelijk zal zijn om een 
investeringsdossier in te dienen vanaf 1 april, de initiële datum waarop Elia een prekwalificatiedossier 
moet indienen. 

155. Tot slot vraagt Febeg dat het standaardformulier voor het investeringsdossier zo snel mogelijk 
beschikbaar wordt gesteld. 

                                                           

16 Zie de Design Note on Prequalification and Pre-delivery Monitoring, pp. 30-31. 
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 Standpunt van de CREG 

156. Rekening houdend met de opmerking van FEBEG over het aantal investeringsdossiers voor een 
capaciteit, en met de invoering van het begrip "gekoppelde capaciteiten", stemt de CREG ermee in om 
de voorwaarden verbonden aan de verschillende mogelijke configuraties van de capaciteit te 
versoepelen. In die zin stelt de CREG voor om het aantal investeringsdossiers dat voor dezelfde 
geografische site wordt toegestaan, te beperken tot vier. Elk dossier kan echter slechts één technische 
configuratie voorstellen die geassocieerd is aan één geïnstalleerd vermogen. 

157. Wat betreft de koppeling tussen de datum van indiening van het pre-kwalificatiedossier en het 
investeringsdossier, merkt de CREG op dat artikel 7undecies, § 5, eerste lid, van de elektriciteitswet 
bepaalt dat het investeringsdossier "gelijktijdig met de indiening van het pre-kwalificatiedossier " moet 
worden ingediend. Zodra een prekwalificatiedossier kan worden ingediend, overeenkomstig de 
werkingsregels van het CRM, kan ook een investeringsdossier worden ingediend bij de CREG, met dien 
verstande dat beide dossiers tegelijkertijd moeten worden ingediend; de CREG is in dit stadium niet 
voornemens om zich uit te spreken over de datum van 1 april, voorgesteld door Elia. 

158. De CREG is zich bewust van het belang voor de marktdeelnemers om snel een duidelijk zicht te 
hebben op het door de CREG op te stellen standaardformulier voor het investeringsdossier. Maar ook 
al kunnen in dit stadium reeds overwegingen worden gemaakt, moet worden benadrukt dat de CREG 
pas na de goedkeuring van het voorgestelde koninklijk besluit de bevoegdheid zal hebben om dit 
standaardformulier vast te stellen. 

 

4.8. ARTIKEL 8  

4.8.1. Uiteenzetting 

159. Deze bepaling belast de CREG ermee om de volledigheid van het investeringsdossier te 
onderzoeken. Indien het dossier onvolledig blijkt, identificeert de CREG de ontbrekende stukken of 
informatie en heeft de aanvrager tien dagen de tijd om het dossier te vervolledigen. Bij gebrek aan een 
dergelijk verzoek, wordt het dossier impliciet als volledig beschouwd. Gemakshalve wordt er geen 
uitdrukkelijke bevestiging van de volledigheid van het dossier vereist van de CREG. 

160. Indien de aanvrager het dossier niet binnen de vereiste termijn vervolledigt, wordt het dossier 
door de CREG als onontvankelijk beschouwd. Een dergelijk gevolg wordt verklaard door de noodzaak 
van een lichtere procedure voor de CREG en de verplichting voor de CREG om de ontbrekende 
elementen van het dossier nauwkeurig aan de aanvrager mee te delen. Krachtens het principe audi 
alteram partem, wordt de beslissing van de CREG evenwel genomen na de aanvrager in de gelegenheid 
te hebben gesteld om zijn standpunt naar voren te brengen.  

161. De onontvankelijkheid van het dossier leidt tot de automatische klassering van de capaciteit in 
de capaciteitscategorie verbonden aan een capaciteitscontract dat betrekking heeft op één periode 
van capaciteitslevering. 

162. Om de aanvragers voldoende zekerheid te bieden, wordt in het voorstel uitdrukkelijk vermeld 
dat bij uitblijven aan een reactie van de CREG, het dossier als volledig wordt beschouwd. 
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4.8.2. Openbare raadpleging en advies 

 Schriftelijke bemerkingen tijdens de openbare raadpleging 

163. Febeg vraagt dat in het voorgestelde koninklijk besluit duidelijk wordt vermeld dat de in artikel 8 
bepaalde termijn wordt uitgedrukt in kalenderdagen. Hetzelfde geldt voor de andere bepalingen van 
het voorstel waarin termijnen worden genoemd. 

164. Febeg vraagt ook of artikel 8 zo moet worden opgevat dat de bijstand van een advocaat bij de 
hoorzitting vereist is. 

165. Ten slotte zou volgens Febeg, wanneer het dossier volledig is (of correct is ingevuld), ofwel 
moeten worden bepaald dat de CREG de aanvrager - al dan niet op cryptische wijze – hiervan op de 
hoogte moet brengen, ofwel dat het uitblijven van een reactie van de CREG impliceert dat het dossier 
volledig is. 

 Standpunt van de CREG 

166. Alle termijnen in het voorgestelde koninklijk besluit17 zijn uitgedrukt in dagen, niet in werkdagen.  
De CREG bedoelt daarmee kalenderdagen. 

167. De bijstand van een advocaat tijdens de hoorzitting voorafgaand aan de toepassing van een 
ernstige maatregel tegen de betrokkene, zoals die waarin artikel 8 voorziet, behoort tot de 
discretionaire bevoegdheid van de betrokkene en is derhalve niet verplicht. Indien deze laatste echter 
van dergelijke bijstand gebruik wenst te maken, kan de CREG zich daar niet tegen verzetten. De tekst 
van het voorstel wordt dienovereenkomstig aangepast. 

168. Wat de volledigheid van het dossier betreft, aanvaardt de CREG dat het voorstel van koninklijk 
besluit de aanvrager meer zekerheid zou kunnen bieden in geval van een volledig dossier of indien hij 
zijn dossier correct vervolledigt. Het voorstel wordt daartoe aangepast. 

 

4.9. ARTIKEL 9  

4.9.1. Uiteenzetting 

169. Een formeel volledig dossier kan echter vragen oproepen in hoofde van de CREG. In een dergelijk 
geval wordt aan de CREG, zoals bepaald in artikel 26, §1, van de elektriciteitswet, het recht toegekend 
om de aanvrager te verzoeken alle mogelijke informatie te verstrekken. Gezien de zeer krappe termijn 
waarbinnen de CREG het geheel van beslissingen over de klassering in capaciteitscategorieën moet 
nemen, wordt een vergelijkbare termijn aangehouden met de termijn die is vastgelegd in de 
elektriciteitswet (art. 7 sexies, § 2, tweede lid) voor het onderzoek door de CREG van de redelijkheid 
van de offertes voor de strategische reserve, namelijk tien (kalender)dagen.  

170. Indien de aanvrager niet binnen de vereiste termijn de nodige informatie verstrekt, kan de CREG 
het investeringsdossier onontvankelijk verklaren – dit is een mogelijkheid en geen automatisch gevolg. 

                                                           

17 Met uitzondering, in het initiële voorstel, van een termijn vermeld in artikel 9. De verbetering wordt in het huidig document 
aangebracht. 
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Krachtens het principe audi alteram partem, wordt de beslissing van de CREG evenwel genomen na de 
aanvrager in de gelegenheid te hebben gesteld om zijn standpunt naar voren te brengen. 

171. De beslissing tot onontvankelijkheid van het dossier leidt automatisch tot de klassering van de 
capaciteit in de capaciteitscategorie verbonden aan een capaciteitscontract dat betrekking heeft op 
één capaciteitsleveringsperiode. 

4.9.2. Openbare raadpleging en advies 

 Schriftelijke bemerkingen tijdens de openbare raadpleging 

172. Febeg vermeldt in zijn schriftelijke bemerkingen dat de tekst van het voorstel moet worden 
aangepast om kalenderdagen en niet werkdagen te bedoelen. 

 Standpunt van de CREG 

173. Indien dit niet verduidelijkt wordt, dan verwijst het voorstel naar kalenderdagen en niet naar 
werkdagen. De tekst van het voorstel wordt aangepast om iedere verwijzing naar werkdagen te 
schrappen.  

 

4.10. ARTIKEL 10 

4.10.1. Uiteenzetting 

174. Het voorgestelde artikel 10 heeft betrekking op de wisselwerking tussen de door de 
netbeheerder uitgevoerde prekwalificatieprocedure en de procedure voor de klassering van de 
capaciteit in capaciteitscategorieën. De elektriciteitswet vermeldt hierover: 

"De beslissing van de commissie betreft enkel de investeringsdossiers van capaciteiten die de netbeheerder 
heeft geprekwalificeerd. Deze laatste verstrekt de commissie, met al de nodige zorgvuldigheid, alle 
informatie die hiervoor nodig is." (art. 7undecies, § 5, tweede lid). 

175. Wat de verstrekking van informatie met betrekking tot de prekwalificatie betreft, bepaalt het 
ontwerpartikel dat die moet gebeuren naarmate de netbeheerder beslissingen neemt inzake de 
prekwalificaties en dit om te voorkomen dat de netbeheerder alle vereiste informatie in één keer aan 
de CREG overmaakt. 

176. Wat de dossiers betreft waarvoor de prekwalificatie is afgewezen, volgt uit de elektriciteitswet 
dat de CREG in verband met deze dossiers geen beslissing over de klassering moet nemen; de CREG 
stelt voor om deze regel te vertalen in een onontvankelijkheid van rechtswege van het 
investeringsdossier met betrekking tot deze capaciteit of deze niet-geprekwalificeerde geaggregeerde 
offerte. 

177. Ten slotte moet bij geaggregeerde offertes een onderscheid worden gemaakt tussen de offerte 
als dusdanig en de capaciteiten waaruit ze bestaat. Als de offerte niet is geprekwalificeerd, zal het 
investeringsdossier als onontvankelijk worden beschouwd; als daarentegen een (of meer) 
capaciteit(en) waaruit de offerte bestaat, niet voldoet/voldoen aan de voorwaarden voor 
prekwalificatie, bepaalt het ontwerp van de werkingsregels van het CRM in dit stadium dat de 
geaggregeerde offerte toch kan worden geprekwalificeerd, op voorwaarde dat er wordt afgezien van 



  

Niet-vertrouwelijk  40/76 

de problematische capaciteit(en). In dit geval kan de geaggregeerde offerte in een capaciteitscategorie 
worden geklasseerd. Er zal in dit verband rekening worden gehouden met de offerte zoals ze is 
geprekwalificeerd, waarbij de netbeheerder de informatie over de aanpassing van de offerte moet 
doorsturen naar de CREG.  

178. Het ontwerpartikel bevat een tweede lid dat bepaalt dat de netbeheerder verplicht is om binnen 
de tien dagen te antwoorden op verzoeken om informatie van de CREG. Deze termijn is afgestemd op 
de termijn die aan de capaciteitshouder wordt gegeven om te antwoorden op de verzoeken om 
bijkomende informatie van de CREG (art. 9).  

4.10.2. Openbare raadpleging en advies 

 Schriftelijke bemerkingen tijdens de openbare raadpleging 

179. FEBEG is van mening dat er een termijn moet worden vastgelegd voor de netbeheerder, 
waartegen alle prekwalificatiebeslissingen aan de CREG moeten doorgegeven worden. FEBEG herhaalt 
ook dat het mogelijk moet zijn om vanaf 1 april investeringsdossiers, zoals prekwalificatiedossiers, in te 
dienen (zie de bemerking van FEBEG op artikel 7). 

 Standpunt van de CREG 

180. In zijn Design Note "Prequalification and pre-delivery Monitoring", stelt Elia voor dat alle 
prekwalificatiedossiers die worden ingediend door een aanvrager die ook een investeringsdossier heeft 
ingediend om een contract dat meer dan één capaciteitsleveringsperiode omvat, te verkrijgen, uiterlijk 
op 1 september aan de CREG worden overgemaakt. De CREG stelt voor om deze datum op te nemen in 
dit voorstel voor een koninklijk besluit; de tekst wordt dienovereenkomstig aangepast. Dit doet 
evenwel geen afbreuk aan de verplichting van Elia om de dossiers, naarmate ze geprekwalificeerd zijn, 
aan de CREG over te maken. 

181. Over de datum vanaf dewelke de investeringsdossiers aan de CREG kunnen worden 
overgemaakt, wordt verwezen naar artikel 7 en bijhorende bespreking. 

 

4.11. ARTIKEL 11 

4.11.1. Uiteenzetting 

182. Dit artikel gaat over de beslissing inzake de klassering in de verschillende capaciteitscategorieën.  

183. Gezien de zeer korte termijn waarbinnen de CREG het geheel van klasseringsbeslissingen moet 
nemen, beperkt het ontwerpartikel de mogelijkheid van de betrokken ondernemingen om hun 
opmerkingen op voorhand kenbaar te maken tot de gevallen waarin de CREG de capaciteit (of de 
geaggregeerde offerte) klasseert in een "lagere" capaciteitscategorie dan de capaciteitscategorie die 
de capaciteitshouder (of de beheerder van de geaggregeerde offerte) in zijn investeringsdossier heeft 
gevraagd. Het is dus pas wanneer de klassering tot bezwaren leidt, dat de CREG gehouden is om haar 
ontwerpbeslissing aan de aanvrager te richten. Het systematisch doorsturen van ontwerpbeslissingen, 
zelfs als ze gunstig zijn, zou een administratieve rompslomp met zich brengen die onverenigbaar is met 
de in de elektriciteitswet voorgeschreven termijnen. 
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184. Indien bovendien uit het onderzoek van het dossier van een geaggregeerde offerte blijkt dat die 
in een lagere categorie moet worden geklasseerd dan door de beheerder van de offerte wordt 
gevraagd, omdat sommige van de capaciteiten waaruit de geaggregeerde offerte bestaat, in 
tegenstelling tot wat in het investeringsdossier wordt gevraagd, in een lagere categorie worden 
geklasseerd, zal de beheerder van de offerte de mogelijkheid hebben de geaggregeerde offerte aan te 
passen – bijvoorbeeld door de "lager geklasseerde" capaciteiten uit de offerte te verwijderen – om een 
uniforme klassering te verkrijgen van alle capaciteiten die de geaggregeerde offerte vormen. 

4.11.2. Openbare raadpleging en advies 

 Schriftelijke bemerkingen 

185. Febeg is van mening dat de in deze bepaling vastgestelde termijnen te kort zijn, met name om 
tegen het besluit in beroep te gaan. Het is ook van mening dat er een termijn moet worden vastgesteld 
waarbinnen de CREG haar beslissing moet nemen (bijvoorbeeld binnen 15 dagen na de 
prekwalificatie). Volgens Febeg moet de aanvrager ook uitdrukkelijk worden geïnformeerd over zijn 
klassering, ook al gebeurt dat op cryptische wijze.  

 Standpunt van de CREG 

186. Het is niet het voorstel van koninklijk besluit, maar de elektriciteitswet die de termijnen bepaalt 
waarbinnen de klassering van een capaciteit in een capaciteitscategorie door de CREG moet worden 
uitgevoerd: de pre-kwalificatieprocedure wordt "uiterlijk op 1 juni" opgestart; het investeringsdossier 
wordt "samen" met het prekwalificatiedossier ingediend en de CREG deelt haar beslissing mee 
"uiterlijk vijftien dagen voor de start van de veiling", die uiterlijk op 1 oktober plaatsvindt (art. 7 
undecies, § 4, tweede lid, § 5, eerste en 3, § 6, tweede lid). De klasseringsbeslissing wordt derhalve 
overeenkomstig de elektriciteitswet wel degelijk aan de aanvrager meegedeeld. De CREG herinnert 
eraan dat, zelfs binnen zeer korte termijnen, overeenkomstig artikel 29quater van de 
elektriciteitswet, elke belanghebbende partij steeds een beroep van opschorting tegen een beslissing 
van de CREG kan instellen bij het Marktenhof, op voorwaarde dat hij ernstige redenen aanvoert en 
dat de onmiddellijke uitvoering van de beslissing hem ernstige en moeilijk te herstellen schade zou 
kunnen berokkenen; in een dergelijk geval "beslist het Hof onverwijld". 

187. Gezien (i) de onmogelijkheid om in dit stadium het aantal investeringsdossiers te voorspellen 
en (ii) het tijdstip waarop Elia de informatie met betrekking tot de prekwalificatie zal doorsturen, zou 
het aan de CREG opleggen van een termijn voor de behandeling van de investeringsdossiers kunnen 
leiden tot een verzadiging en de onmogelijkheid voor de CREG om de wettelijke termijn te respecteren 
(d.w.z. om haar beslissing uiterlijk 15 dagen voor de start van de veiling te bezorgen). Bovendien zullen 
sommige dossiers complexer zijn dan andere, wat pleit voor een zekere flexibiliteit bij de behandeling 
van de dossiers door de CREG. Ten slotte houdt de door Febeg voorgestelde termijn geen rekening 
met de tijd die nodig is in geval van een verzoek om bijkomende informatie van de CREG. Onder deze 
omstandigheden kan het verzoek van Febeg niet worden ingewilligd. 
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4.12. ARTIKEL 12 

4.12.1. Uiteenzetting 

188. De controle ex ante van de investering volstaat uiteraard niet. De CREG heeft er overigens op 
gewezen dat in vergelijkbare capaciteitsmechanismen die door andere Lidstaten zijn 
geïmplementeerd, de controle ex post in de meeste gevallen beter is ontwikkeld dan de controle ex 
ante. Dat is logisch: terwijl de klassering in een capaciteitscategorie gebaseerd is op een raming van de 
in aanmerking komende kosten van de investering, vindt de controle ex post plaats op het moment 
dat de investering is uitgevoerd, waardoor een duidelijk en definitief beeld wordt verkregen van de 
geïnvesteerde bedragen (en de overeenkomstige posten) en van de investering zelf.  

189. Hoofdstuk III van het voorstel bepaalt de modaliteiten van de controle ex post en de gevolgen 
van een herklassering van de capaciteit door de CREG. 

190. In het kader van de controle ex post die de CREG moet uitvoeren, moet worden voorzien in een 
informatieoverdracht, in het bijzonder vanwege de netbeheerder en de contractuele tegenpartij zoals 
bedoeld in artikel 7 quaterdecies van de elektriciteitswet18. Zo zou bijvoorbeeld in het geval van 
vertraging bij de uitvoering van de geplande investering de eerste periode van capaciteitslevering 
kunnen worden uitgesteld. Dit zou enerzijds, wat de controle door de CREG betreft, tot gevolg hebben 
dat de kosten die na de eerste dag van de oorspronkelijk aangekondigde eerste periode van 
capaciteitslevering worden gedaan, zouden kunnen worden beschouwd als in aanmerking komende 
kosten, en anderzijds dat de capaciteitsleverancier zijn afsluitingsdossier van de investering een jaar 
later zou kunnen indienen. De netbeheerder zou ook melding moeten maken van een verandering in 
het totale geïnstalleerde vermogen die hij tijdens zijn testen voorafgaand aan de capaciteitslevering 
heeft waargenomen. 

191. Een ander voorbeeld: vóór de levering van capaciteit of tijdens de periode van 
capaciteitslevering zou het capaciteitscontract kunnen worden opgezegd of ontbonden – hetzij omdat 
de capaciteitsleverancier vaststelt dat hij de investering niet zal kunnen realiseren, hetzij omdat de 
leverancier ernstig en herhaaldelijk tekortschiet op het vlak van zijn contractuele verplichtingen. Deze 
informatie moet worden overgemaakt aan de CREG, aangezien ze een impact heeft op de controle die 
deze laatste moet uitoefenen (indien het contract niet langer bestaat, zal er geen afsluitingsdossier 
van de investering worden ingediend, maar zal de CREG de capaciteit of de geaggregeerde offerte niet 
in een lagere categorie moeten klasseren).  

4.12.2. Openbare raadpleging en advies 

 Schriftelijke bemerkingen tijdens de openbare raadpleging 

192. Volgens Febeg is de verplichting voor de netbeheerder om alle informatie door te geven die 
een impact kan hebben op de controle die de CREG uitoefent op de klassering van een capaciteit in 
een capaciteitscategorie, niet duidelijk genoeg en moet die worden verduidelijkt. 

                                                           

18 Ter herinnering, de elektriciteitswet heeft de netwerkbeheerder niet aangesteld als de contractuele tegenpartij van de 

capaciteitsleveranciers. Deze aanstelling moet gebeuren bij koninklijk besluit, zodra het financieringsmechanisme van het 
CRM is vastgelegd (art. 7 quaterdecies). 
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 Standpunt van de CREG 

193. Het is duidelijk dat zich na de veilingen een aantal omstandigheden kunnen voordoen vóór de 
start van de periode van capaciteitslevering, die van invloed kunnen zijn op de controle van de 
klassering van een capaciteit; voorbeelden van dergelijke omstandigheden worden gegeven in de 
bespreking bij artikel 12 hierboven. Om de reikwijdte van de aan de netbeheerder opgelegde 
verplichting te specificeren, stemt de CREG ermee in om deze verplichting te beperken tot 
informatie met betrekking tot wijzigingen die zich hebben voorgedaan in het kader van de "pre-
delivery monitoring". Aangezien de CREG in dit stadium slechts een schematisch beeld heeft van 
deze controle, is het echter niet denkbaar om in dit voorstel van koninklijk besluit een volledige lijst 
van de door te geven informatie op te nemen. Indien nodig kunnen nadere gegevens worden 
verstrekt in de werkingsregels van het CRM. 

 Advies van Elia 

194. Artikel 12, § 1 van het voorstel van koninklijk besluit voorziet dat de netbeheerder de 
informatie die werd verzameld bij de pre-delivery monitoring van de capaciteit aan de CREG 
overdraagt. Deze informatie kan invloed hebben op de ex-postcontrole van de rangschikking van 
een capaciteit in een capaciteitscategorie. Elia suggereert dat de CREG eerder de nodige informatie 
verzamelt in een jaarlijkse reporting door Elia.  
 

 Standpunt van de CREG 

195. Enerzijds verduidelijkt Elia nergens wat de exacte inhoud van de jaarlijkse reporting is die ze 
zal publiceren zodat het mogelijk is dat deze reporting niet alle door de CREG vereiste informatie 
bevat, al was het maar om vertrouwelijkheidsredenen; anderzijds stemt de jaarlijkse communicatie 
van gegevens niet overeen met de kalender voor de verwerking van de ex-postgegevens door de 
CREG en zou die bijgevolg haar controle kunnen belemmeren. 

De CREG beslist dus om dit voorstel niet in te trekken, maar verduidelijkt in artikel 12 dat er over de 
lijst van mee te delen informatie zal worden overlegd met Elia. 

 
 

4.13. ARTIKEL 13 

4.13.1. Uiteenzetting 

196. Ontwerpartikel 13 bepaalt enerzijds de termijn waarbinnen de afsluitingsdossiers van de 
investering moeten worden ingediend en anderzijds de inhoud en de vorm van die dossiers. De CREG 
wordt er verder mee belast om een standaardformulier op te stellen voor een afsluitingsdossier van 
een investering. 

197. Wat de termijn voor de indiening van het dossier betreft, moet er in de eerste plaats op worden 
gewezen dat het verzoek van bepaalde belanghebbenden om het afsluitingsdossier van een 
investering niet te moeten indienen van bij het begin van de eerste periode van capaciteitslevering, is 
ingewilligd, in die mate dat de in aanmerking komende kosten betrekking hebben op uitgaven die nog 
tot op de dag voorafgaand aan de eerste dag van de eerste periode van capaciteitslevering kunnen 
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worden gedaan (zie art. 3, § 1), en dat deze investeringen dus moeten worden gefactureerd voordat 
het afsluitingsdossier kan worden ingediend. Daarom moet er een redelijke tijd worden gelaten tussen 
de uitvoering van de investering en de uiterste datum voor de indiening van het afsluitingsdossier. 

198. Er moet ook op worden gewezen dat de termijn voor de indiening van het dossier verschilt 
naargelang de duur van het capaciteitscontract: indien de capaciteit (of de geaggregeerde offerte) 
geklasseerd is in een categorie die verbonden is aan een capaciteitscontract dat acht of vijftien 
capaciteitsperioden bestrijkt, moet het afsluitingsdossier uiterlijk op de laatste dag van de 24e maand 
na het begin van de eerste leveringsperiode worden ingediend, terwijl het dossier in het geval van een 
contract dat drie capaciteitsleveringsperioden bestrijkt, moet worden ingediend binnen vier maanden 
na het begin van de eerste leveringsperiode. Dit verschil is te verklaren door het feit dat de beslissing 
van de CREG verplicht moet worden genomen binnen een termijn die een herklassering van de 
capaciteit in de lagere categorie mogelijk maakt. In het geval van een contract dat acht 
leveringsperioden bestrijkt, moet de herklassering in de lagere categorie plaatsvinden vóór het einde 
van de derde periode, waarbij de capaciteit wordt geherklasseerd in de categorie die valt onder een 
capaciteitscontract voor drie leveringsperioden. Als het daarentegen gaat om een capaciteit die is 
geklasseerd in de categorie die valt onder een contract voor drie capaciteitsleveringsperioden, zal de 
herklassering ertoe leiden dat deze capaciteit voortaan wordt geklasseerd in de restcategorie, die valt 
onder een contract voor één enkele periode; de beslissing van de CREG moet dan verplicht worden 
genomen vóór het einde van de eerste periode van capaciteitslevering.  

199. Het past dit element te koppelen aan de termijn waarbinnen de CREG haar beslissing moet 
nemen, zoals opgenomen in artikel 19, derde lid van het ontwerpbesluit: de beslissing moet uiterlijk 
vier maanden na de indiening van het afsluitingsdossier van de investering worden genomen. Deze 
termijn maakt het enerzijds mogelijk om tegemoet te komen aan de hierboven uiteengezette 
bezorgdheid (i.e. vermijden dat de herklasseringsbeslissing wordt genomen op een moment dat de 
capaciteit hierdoor niet langer onder een capaciteitscontract valt) en anderzijds om ervoor te zorgen 
dat de capaciteitsleverancier van wie de capaciteit in een lagere categorie is geklasseerd, desgevallend 
rechtstreeks kan deelnemen aan de volgende veiling, zonder daarom een periode van 
capaciteitslevering te "verliezen". 

200. Wat de inhoud van het afsluitingsdossier van de investering betreft, is het de bedoeling dat het 
dossier zoveel mogelijk informatie bevat om de CREG in staat te stellen haar beslissing te nemen, onder 
meer een certificaat afgeleverd door een erkende instantie ter staving van de realisatie (en de 
specificaties) van de investering en van het bedrag van de in aanmerking komende kosten ervan. Deze 
informatie moet de CREG meer bepaald in staat stellen om eventuele verschillen tussen de geplande 
en de uitgevoerde investering vast te stellen, zowel wat betreft de technische specificaties als wat het 
bedrag betreft van de in aanmerking komende kosten van de investering. 

4.13.2. Openbare raadpleging en advies 

 Schriftelijke bemerkingen tijdens de openbare raadpleging 

201. Febeg is van mening dat de periode van vier maanden tussen de uiterste datum voor het 
bestellen van een in aanmerking komende investering (i.e. de laatste dag voor het begin van de 
eerste capaciteitsleveringsperiode) en de uiterste datum voor het indienen van een 
afsluitingsdossier van een investering te kort en onrealistisch is, rekening houdend met mogelijke 
geschillen, aanvullende facturen, creditnota's, enz. met betrekking tot de investeringen. Het vraagt 
of er een recht van verhaal bestaat "in geval van een geschil over de afsluiting van het 
investeringsdossier" (sic.). 
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202. Febeg stelt ook dat § 105 van het oorspronkelijke voorstel een fout bevat ten opzichte van 
het voorgestelde koninklijk besluit.  

203. Bovendien vraagt Febeg net als voor investeringsdossiers, dat het standaardformulier voor 
het afsluitingsdossier van een investering zo snel mogelijk beschikbaar wordt gesteld. 

204. Ten slotte moeten volgens Febeg de kosten in verband met de voorbereiding van het 
afsluitingsdossier van de investering in aanmerking komen, evenals de kosten voor het opstellen 
van het investeringsdossier. 

 Standpunt van de CREG 

205. De CREG is zich ervan bewust dat, in theorie, de tijd tussen de einddatum van de bestelling 
van een in aanmerking komende investering en de einddatum van de indiening van het 
afsluitingsdossier van de investering erg kort is. Daarom heeft zij het tijdscriterium voor het in 
aanmerking komen van de investeringen (zie artikel 3) zodanig gewijzigd dat, vóór het begin van de 
eerste leveringsperiode, niet alleen een beslissing over de investeringen moet zijn genomen, maar 
dat zij wel degelijk ook al uitgevoerd moeten zijn om voor steun in aanmerking te komen. In 
aanmerking komende investeringen zijn immers per definitie investeringen die vanaf de eerste dag 
van de eerste capaciteitsleveringsperiode extra capaciteit op de markt brengen. Het zou in strijd 
zijn met de doelstelling om kosten toe te laten die verband houden met investeringen die, zoals 
besloten op de dag vóór de periode van capaciteitslevering, niet noodzakelijkerwijs vóór het begin 
van die periode kunnen worden uitgevoerd, terwijl de capaciteitsleverancier vanaf dat moment 
verplicht is beschikbaar te zijn. 

206. Voor het overige acht de CREG het niet nodig om de termijn voor de indiening van het 
afsluitingsdossier van de investering te wijzigen: 

- gelet op de uiterste datum voor het indienen van het afsluitingsdossier van de 
investering, wordt de capaciteitsleverancier ertoe aangezet om zijn investeringen tijdig 
te bestellen om een tijdige facturering mogelijk te maken. 

- in de meeste gevallen, wanneer er een geschil ontstaat over de gedane investeringen, 
zijn de investeringen reeds (geheel of gedeeltelijk) gefactureerd, zodat het 
afsluitingsdossier van de investering kan worden ingediend, zelfs als het bedrag van de 
factuur nog wijzigt; 

- het beperkte karakter van de termijn is in het belang van de capaciteitsleverancier, 
aangezien deze ervoor zorgt dat hij in geval van een "downgrade" van de capaciteit kan 
deelnemen aan de volgende veiling.  

De CREG ziet niet in wat Febeg specifiek beoogt in een beroep "in geval van een geschil over de 
afsluiting van het investeringsdossier”. Tegen elke beslissing van de CREG kan beroep worden 
aangetekend, overeenkomstig de artikelen 29bis en volgende van de elektriciteitswet. 

207. De CREG heeft inderdaad een fout vastgesteld in de formulering van § 105 van het 
oorspronkelijke voorstel. De fout wordt verbeterd. 

208. De CREG is zich bewust van het belang voor de marktdeelnemers om snel een duidelijk zicht 
te hebben op het door de CREG op te stellen standaardformulier voor het afsluitingsdossier van de 
investering. Maar ook al kunnen in dit stadium reeds overwegingen worden gemaakt, moet worden 
benadrukt dat de CREG pas na de goedkeuring van het voorgestelde koninklijk besluit de 
bevoegdheid zal hebben om dit standaardformulier vast te stellen. 



  

Niet-vertrouwelijk  46/76 

209. Voor de vraag of de kosten verbonden aan het opstellen van een afsluitingsdossier als in 
aanmerking komende kosten kunnen worden beschouwd, verwijst de CREG naar wat in de 
toelichting bij artikel 3 wordt vermeld. 

 

4.14. ARTIKEL 14 

4.14.1. Uiteenzetting 

210. Gezien het belang van de termijnen in de procedure voor de controle ex post (zie hierboven), 
bevat het ontwerpartikel een radicale maatregel in het geval van laattijdige indiening van het 
afsluitingsdossier van de investering en in het geval van het niet-indienen ervan, namelijk de 
mogelijkheid voor de CREG om de contractuele tegenpartij te verplichten om het capaciteitscontract 
te beëindigen na de lopende capaciteitsperiode. Deze sanctie is niet automatisch, waardoor de CREG 
de situatie kan beoordelen op basis van de omvang van de vertraging en de houding van de 
capaciteitsleverancier.  

211. Gezien de grootte van de sanctie kan hier enkel toe worden besloten nadat de betrokkene, 
eventueel bijgestaan door zijn raadsman, zijn verweermiddelen heeft kunnen laten gelden, 
overeenkomstig het algemene rechtsbeginsel audi alteram partem. 

212. Een dergelijke sanctie is dan wel radicaal, maar niet disproportioneel. Het verlies van het 
"meerjaren”-contract belet de capaciteitshouder immers niet om voor de toekomst een vergoeding te 
bekomen voor de capaciteit die hij aan de markt kan aanbieden, aangezien hij jaarlijks aan de veilingen 
zal kunnen deelnemen; hij verliest gewoon de zekerheid die het meerjarencontract hem bood. 

213. Zoals hierboven vermeld, zal de CREG geen enkele beslissing nemen indien het contract reeds is 
opgezegd of ontbonden. 

4.14.2. Openbare raadpleging en advies 

 Schriftelijke bemerkingen tijdens de openbare raadpleging 

214. Febeg is van mening dat, gezien het radicale karakter van de te overwegen maatregel in geval 
van laattijdige indiening of niet-indiening van het afsluitingsdossier van de investering, de CREG 
verplicht zou moeten zijn om elk dossier geval per geval te beoordelen, zodat de herklassering naar 
een contract dat een periode van capaciteitslevering omvat, niet automatisch kan plaatsvinden. 
Volgens Febeg zou de CREG ook rekening moeten kunnen houden met de bijzonder korte termijn 
voor het indienen van het afsluitingsdossier van de investering en dus met de onmogelijkheid om 
alle facturen met betrekking tot investeringen op tijd in te dienen. 

215. Daarnaast is Febeg ook van mening dat de evenredigheid van de sanctie voor herklassering 
in vraag kan worden gesteld. De rechtvaardiging van de CREG, die stelt dat "het verlies van het 
"meerjarencontract" de capaciteitshouder er niet van weerhoudt om voor de toekomst een 
vergoeding te krijgen voor de capaciteit die hij aan de markt kan aanbieden, aangezien hij jaarlijks 
zal kunnen deelnemen aan de veilingen", houd inderdaad geen rekening met het feit dat, voor de 
contracten die betrekking hebben op één enkele capaciteitsperiode, een tussenliggende 
prijsplafond (intermediate price cap) wordt toegepast. 
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 Standpunt van de CREG 

216. Zoals in de toelichting is aangegeven, biedt artikel 14 de mogelijkheid van een herklassering 
van de capaciteit in geval van niet-indiening van een afsluitingsdossier van de investering of 
vertraging. De CREG implementeert zo een discretionaire en niet-gebonden bevoegdheid, in die zin 
dat de sanctie van een herklassering niet automatisch wordt opgelegd. In dit verband moet de CREG 
zich houden aan de wettelijke verplichtingen en algemene rechtsbeginselen die op dit gebied van 
toepassing zijn, in het bijzonder het beginsel van goed bestuur, het evenredigheidsbeginsel, de 
motiveringsplicht, enz. Gelet op deze discretionaire bevoegdheid kan de CREG rekening houden met 
de specifieke kenmerken van elk geval. De CREG herinnert er ook aan dat zij het tijdscriterium voor 
het in aanmerking komen van de investeringen heeft gewijzigd door te eisen dat ze vóór aanvang 
van de eerste leveringsperiode zouden worden uitgevoerd (en niet meer enkel worden besteld) (cf. 
artikel 3 van het voorstel van koninklijk besluit) 

217. De CREG begrijpt het bezwaar van Febeg tegen de toepassing van de tussenliggende 
prijslimiet. In geval van kennelijke nalatigheid van een capaciteitsleverancier dient echter te worden 
voorzien in een sanctie die voldoende ontradend is om dergelijk gedrag te voorkomen. Dit zal alleen 
worden toegepast in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel. Bovendien vormt de 
toepassing van een tussenliggend (nog niet vastgesteld) prijsplafond voor contracten die een 
periode van capaciteitslevering omvatten, weliswaar een rem op de inkomsten die de betrokken 
leverancier uit het mechanisme kan halen, maar schaft het deze inkomsten ook niet helemaal af.  

 Advies van Elia 

218. Elia merkt op dat er een gebrek aan precisie is in verband met de uitvoeringstermijn van de 
beslissing tot herclassificatie van een capaciteit. 

 Standpunt van de CREG 

219. De CREG begrijpt het bezwaar van Elia: de automatische herclassificatie in de 
capaciteitscategorie die betrekking heeft op een capaciteitscontract die één periode voor de 
levering van capaciteit betreft, is enkel geldig wanneer de CREG de beslissing neemt in de eerste 
door het contract gedekte periode voor de levering van capaciteit, d.w.z. voor capaciteiten die zijn 
gerangschikt in de categorie verbonden aan een contract dat drie periodes voor de levering van 
capaciteit dekt. Deze maatregel kan daarentegen enkel toegepast worden als de CREG haar 
beslissing neemt na de eerste periode van levering van capaciteit, tenzij die met terugwerkende 
kracht wordt toegepast, wat noch wenselijk, noch juridisch robuust is. 
 
220.  De CREG stelt bijgevolg voor om een andere maatregel toe te passen - die in feite equivalent 
is - namelijk de mogelijkheid voor haar om de contractuele tegenpartij te verplichten om het 
capaciteitscontract te beëindigen, met ingang van het einde van de lopende periode voor de 
levering van capaciteit. Aangezien de CREG het contract niet ondertekend heeft, zou ze moeilijk 
belast kunnen worden met de beëindiging ervan. Deze verplichting mag pas worden voorzien nadat 
de betrokken capaciteitsleverancier werd gehoord, in voorkomend geval bijgestaan door zijn 
raadgever. 
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4.15. ARTIKEL 15 

221. Dit artikel belast de CREG ermee om de volledigheid van het afsluitingsdossier van de investering 
na te gaan. Het vormt de tegenhanger ex post van artikel 8, waarnaar wordt verwezen. 

222. Indien de capaciteitsleverancier het dossier niet binnen de gestelde termijn vervolledigt, is de 
sanctie dezelfde als de sanctie waarin artikel 14 voorziet in het geval van niet-indiening van het 
afsluitingsdossier van de investering of in het geval van laattijdige indiening. De CREG verwijst daarom 
naar de bespreking van dit artikel. 

4.16. ARTIKEL 16  

223. Het ontwerpartikel 16 laat de CREG toe om, zoals in het kader van de controle ex ante (art. 9), 
aanvullende informatie op te vragen bij de capaciteitsleverancier.  

224. Indien de capaciteitsleverancier de informatie niet binnen de voorgeschreven termijn verstrekt, 
is voorzien in dezelfde sanctie als de sanctie die wordt toegepast in het geval van laattijdige indiening 
of niet-indiening van het afsluitingsdossier. Bijgevolg wordt verwezen naar de bespreking van het 
vorige artikel. 

4.17. ARTIKEL 17 

4.17.1. Uiteenzetting 

225. Conform artikel 26, § 1bis, van de elektriciteitswet mag de CREG krachtens deze bepaling bij een 
weigering van de capaciteitsleverancier om de gevraagde informatie te verstrekken, na de uitvoering 
van de investering een bezoek ter plaatse brengen aan de installaties. Deze bepaling biedt een 
omkadering voor een dergelijk bezoek door de volgende modaliteiten vast te leggen: 

- de capaciteitsleverancier moet van het bezoek verwittigd zijn; 

- in overeenstemming met de praktijken op dit vlak kan dit bezoek alleen tijdens de 

kantooruren plaatsvinden19; 

- de CREG heeft de mogelijkheid om kopieën te maken van documenten waarover zij in het 

kader van haar controleopdracht ex post meent te moeten beschikken; 

- zij kan zich laten vergezellen door een door haar aangestelde derde (bijvoorbeeld een 

technisch-economisch deskundige). 

4.17.2. Openbare raadpleging en advies 

 Schriftelijke bemerkingen tijdens de openbare raadpleging 

226. Febeg is van mening dat, met betrekking tot de mogelijkheid voor de CREG om een bezoek ter 
plaatse uit te voeren, de regels moeten bepalen hoe dergelijke bezoeken kunnen worden overwogen 

                                                           

19 Het is van belang hierbij te preciseren dat een dergelijk bezoek in geen geval gelijk mag worden gesteld met een huiszoeking 
of een huisbezoek. 
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voor (directe en indirecte) buitenlandse capaciteiten, teneinde een gelijke behandeling van Belgische 
en buitenlandse capaciteiten te bewerkstelligen.  

227. Bovendien zou de CREG, volgens Febeg, enkel de toelating mogen krijgen om een beperkte lijst, 
vooraf opgesteld, van documenten te raadplegen (en te kopiëren). 

 Standpunt van de CREG 

228. Krachtens artikel 7 undecies, § 4, 3°, bepaalt de Koning "de voorwaarden waaronder de houders 
van een directe of indirecte buitenlandse capaciteit kunnen deelnemen aan de 
prekwalificatieprocedure". Het gaat om een afzonderlijk koninklijk besluit dat losstaat van het besluit 
dat de Koning op basis van dit voorstel zal aannemen. Indien nodig zal dit koninklijk besluit de regels 
moeten vastleggen die een vergelijkbare controle voor buitenlandse capaciteiten moeten garanderen 
(zie ook hieronder, over de schrapping van artikel 19 van het initiële voorstel). 

229. In geval van een bezoek ter plaatse kan de CREG vooraf een lijst opstellen van documenten die 
zij wenst te onderzoeken (en te kopiëren). Deze lijst zal in principe gekend zijn, aangezien artikel 17 
bepaalt dat een dergelijk bezoek alleen mogelijk is indien de leverancier weigert de gevraagde 
informatie door te geven. Maar tijdens een bezoek kan de controle van een document de aandacht van 
de CREG echter vestigen op een element dat zij voorheen niet kon voorzien, zodat het niet gepast is om 
haar toegangsbevoegdheid tot een vooraf opgestelde lijst van documenten te beperken. Het voorstel 
bepaalt dat dit "noodzakelijke" informatie en documenten moeten zijn, die dus verband houden met 
het onderzochte dossier en de uitgeoefende bevoegdheid. 

 

4.18. ARTIKEL 18 

4.18.1. Uiteenzetting 

230. Artikel 18 heeft betrekking op de beslissing van de CREG om een capaciteit te herklasseren in 
een "lagere" capaciteitscategorie dan de categorie waarin ze oorspronkelijk was geklasseerd vóór de 
investering werd gedaan. Er wordt geen beslissing genomen als uit de controle ex post blijkt dat de 
capaciteit (of de geaggregeerde offerte) ex ante in de passende capaciteitscategorie is geklasseerd. 

231. Indien blijkt dat de in aanmerking komende kosten gemaakt voor de uitvoering van de 
investering lager zijn dan de voorziene kosten en de capaciteitsleverancier daardoor de beoogde 
drempel niet meer bereikt, zal de CREG in principe een herklassering doorvoeren. Hierbij wordt een 
redelijke beoordelingsmarge overgelaten aan de regulator, die, naargelang de omstandigheden, 
rekening kan houden met de verhouding van het verschil tussen de begrote kosten en de werkelijke 
kosten om te beoordelen of een herklassering noodzakelijk is. Deze maatregel, die uiteraard ernstig is 
voor de belangen van de capaciteitsleverancier, vormt geen sanctie in de strikte zin van het woord. 

232. Het kan ook zijn dat de CREG tot de vaststelling komt dat de capaciteitsleverancier de 
capaciteitsmarkt wil bedriegen of manipuleren – bijvoorbeeld wanneer de leverancier bewust zijn 
kosten heeft opgeblazen om in een interessantere categorie te worden ingedeeld, of een vertekend 
beeld heeft willen geven van de daadwerkelijk gedane uitgaven. In dat geval kan de CREG op basis van 
haar vaststellingen de contractuele tegenpartij bedoeld in artikel 7quaterdecies, §1, van de 
elektriciteitswet, verplichten om het lopende capaciteitscontract te beëindigen op het einde van de 
lopende periode voor de capaciteitslevering.  
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233. Ook hier (zie de artikelen 14-16 hierboven) moet worden benadrukt dat deze herklasseringen, 
ook al hebben ze een niet te verwaarlozen effect op de zekerheid van de capaciteitsinkomsten van de 
leverancier, de toekomstige deelname aan de capaciteitsmarkt en de mogelijke selectie in het kader 
van de jaarlijkse veilingen geenszins onmogelijk maken. 

234. In overeenstemming met het algemene rechtsbeginsel non bis in idem kan de CREG ook een 
administratieve boete opleggen aan de capaciteitsleverancier. 

235. Om de capaciteitshouders en beheerders van geaggregeerde offertes aan te zetten tot een zo 
correct mogelijke evaluatie van hun investering in het kader van de controle ex ante wordt ten slotte 
bepaald dat, indien de werkelijke in aanmerking komende investeringskosten het mogelijk maken om 
een investeringsdrempel te bereiken of te overschrijden die hoger ligt dan de drempel die 
overeenstemt met de capaciteitscategorie waarin de capaciteit door de CREG werd geklasseerd, er 
geen herklassering is van deze capaciteit in de hogere categorie. 

 

4.18.2. Openbare raadpleging en advies 

 Schriftelijke bemerkingen tijdens de openbare raadpleging 

236. Febeg is van mening dat de tolerantiemarge van 5 % niet willekeurig kan worden toegepast 
en stelt voor deze automatisch toe te passen. Het acht het dan ook verkieslijker om de in artikel 6 
vermelde drempels met hetzelfde bedrag te verlagen dan de CREG toe te staan een dergelijke marge 
toe te passen. Febeg vraagt in dat opzicht of de CREG de enige autoriteit zou zijn die bij deze 
beoordeling betrokken is. 

237. Febeg vraagt ook hoe, indien nodig, rekening kan worden gehouden met kortingen op de 
factuur die de capaciteitshouder van zijn leverancier ontvangt, bijvoorbeeld in geval van een 
probleem met de prestaties van de installatie. 

238. Gelet op het belang van een herklassering van de capaciteit in een lagere categorie, dringt 
Febeg aan op een goede kalibratie van de drempels, rekening houdend met de mogelijkheid voor 
capaciteitshouders om de best mogelijke prijs te onderhandelen. 

 Standpunt van de CREG 

239. In tegenstelling tot het standpunt van Febeg is de CREG van oordeel dat de CREG - de enige 
betrokken autoriteit op dit vlak - de beoordelingsbevoegdheid moet krijgen om een tolerantiemarge 
toe te passen. Een dergelijke beoordelingsbevoegdheid impliceert geen enkele willekeur, in 
tegenstelling tot wat Febeg suggereert; in die zin zal de CREG haar beslissing moeten rechtvaardigen 
in het licht van de omstandigheden van elk dossier. Integendeel, de CREG niet toelaten om een 
tolerantiemarge (door aanpassing of niet-aanpassing van de drempels) toe te passen, zou in 
sommige gevallen disproportioneel zijn, aangezien dit noodzakelijkerwijs zou betekenen dat een 
kleine kostenvermindering automatisch tot een herklassering zou leiden Om deze 
beoordelingsbevoegdheid te versterken en om de CREG in staat te stellen rekening te houden met 
omstandigheden, zoals deze die door Febeg wordt aangehaald (vermindering van de in aanmerking 
komende kosten wegens prestatieproblemen), past de CREG haar voorstel aan door de maximale 
tolerantiemarge van 5% te vervangen door het principe van een "redelijke" beoordelingsmarge. 
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240. Wat de kalibratie van de drempels betreft, verwijst de CREG naar artikel 6 en bijhorende 
bespreking. 

 

4.19. ARTIKEL 19 

241. Het oorspronkelijke voorstel bevatte een artikel 19 over de rangschikking van onrechtstreekse 
buitenlandse capaciteiten. Voor de rangschikking van onrechtstreekse buitenlandse capaciteiten in 
capaciteitscategorieën voorzag het dat de commissie overeenkomsten sluit met de regulerende 
instanties van de lidstaten waar die capaciteiten zijn gevestigd, teneinde controlemechanismen in te 
stellen in overeenstemming met de in de artikelen 7 tot 18 uitgewerkte mechanismen. 
 
242. Volgens de informatie waarover de CREG beschikte toen ze haar tweede voorstel opstelde, zal 
het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7undecies, § 4, 1e lid, 3° van de 
elektriciteitswet (dat de voorwaarden moet bepalen waaronder de houders van buitenlandse 
rechtstreekse en onrechtstreekse capaciteiten kunnen deelnemen aan de prekwalificatieprocedure) in 
het bijzonder bepalen dat onrechtstreekse buitenlandse capaciteiten slechts in aanmerking kunnen 
komen voor contracten die betrekking hebben op één enkele periode van capaciteitslevering.  Deze 
capaciteiten zullen door de CREG dus niet in een capaciteitscategorie worden gerangschikt. Deze 
informatie werd bevestigd door het betreffende ontwerp van koninklijk besluit dat, voor advies, aan 
de CREG werd overgemaak. 
 
243. In haar advies over dit voorstel stemde Elia in met het principe om slechts een 
capaciteitscontract van één jaar toe te kennen voor onrechtstreekse buitenlandse capaciteiten.  Elia 
rechtvaardigt haar standpunt door de bijkomende onzekerheid over de bijdrage van de buitenlandse 
capaciteiten aan de bevoorradingszekerheid van het land, die verbonden is met de beschikbaarheid 
van de interconnectie. Elia benadrukt dat de maximale ingangscapaciteit afhankelijk is van de 
marktomstandigheden en het daaraan verbonden risico van gelijktijdige schaarste. 

 
244. Voor de organisatie van de CRM kan de CREG akkoord gaan met de oplossing die werd 
voorgesteld in het voormelde ontwerp van koninklijk besluit en met het advies van Elia. Indien dit risico 
kan worden beoordeeld voor een termijn van één jaar, is het riskant om het te beoordelen voor de T-
4-veiling die vier jaar voor de leveringsperiode plaatsvindt en voor meerjarencontracten, aangezien 
het risico voor de T-1-veiling respectievelijk 3, 8 en 15 jaar van tevoren zou worden beoordeeld, en 
voor de T-4-veiling 7, 12 en 19 jaar van tevoren. De CREG is van mening dat er dus een groot risico 
bestaat dat de  missing money wordt gedekt met capaciteiten die niet bijdragen tot de 
bevoorradingszekerheid van het land, waardoor de hulp onevenredig zou zijn. 

 
245. Zoals zij echter heeft geformuleerd in haar advies (A)2038 van 12 december 2019 over een 
ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de houders van 
rechtstreekse en onrechtstreekse buitenlandse capaciteiten kunnen deelnemen aan het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme, heeft een gedetailleerd onderzoek van de elektriciteitswet 
uitgewezen dat die wet geen onderscheid toelaat met betrekking tot de rangschikking van de 
capaciteiten in capaciteitscategorieën - en dus met betrekking tot het maximumaantal periodes voor 
de levering van capaciteit die door de capaciteitscontracten worden gedekt -  tussen capaciteiten die 
op Belgisch grondgebied zijn gevestigd en onrechtstreekse buitenlandse capaciteiten. Met andere 
woorden, volgens de CREG zou de automatische rangschikking van onrechtstreekse buitenlandse 
capaciteiten in de capaciteitscategorie verbonden met een capaciteitscontract voor één enkele 
leveringsperiode ofwel rechtstreeks voorzien moeten zijn, ofwel toegelaten zijn door de 
elektriciteitswet, wat momenteel niet het geval is. In afwachting van de wijziging van de 
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elektriciteitswet in dit opzicht ziet de CREG geen andere oplossing dan de herinvoering van het 
oorspronkelijk voorgestelde artikel 19.  
 
246. Artikel 26(13) van verordening 2019/943 bepaalt het volgende: “De regulerende instanties 
waarborgen dat de grensoverschrijdende deelname aan capaciteitsmechanismen op doeltreffende en 
niet-discriminerende wijze wordt georganiseerd. Zij stellen met name adequate administratieve 
regelingen vast voor het afdwingen van niet-beschikbaarheidsbetalingen over grenzen heen”.                 

 
247. De buitenlandse capaciteiten zullen moeten kunnen deelnemen aan het mechanisme voor de 
vergoeding van de capaciteit. De CRM-wet gaat trouwens  in die richting, aangezien zij de rechtstreekse 
en onrechtstreekse deelname van deze capaciteiten overweegt20. 

 
248. De onrechtstreekse buitenlandse capaciteiten moeten op niet-discriminerende wijze kunnen 
deelnemen aan de CRM en bijgevolg moeten ze, in geval van een investering, in een 
capaciteitscategorie kunnen worden gerangschikt zoals de op het Belgisch grondgebied gevestigde 
capaciteiten en dit om een contract te kunnen krijgen voor meerdere periodes van capaciteitslevering. 

 
249. Hoewel de methode voor de rangschikking in capaciteitscategorieën, zoals vastgelegd in de 
artikelen 2 tot 6 van het voorstel van koninklijk besluit, in de huidige vorm kan worden toegepast op 
buitenlandse capaciteiten, kan dit niet worden gezegd van de controlemechanismen ex ante en ex post 
aangezien de CREG noch de bevoegdheden noch de middelen heeft om dergelijke controles uit te 
voeren op in het buitenland gevestigde capaciteitshouders21. Net zoals de voorafgaande kwalificatie 
van buitenlandse capaciteiten volgens de verordening 2019/943 moet worden uitgevoerd door de 
netbeheerder van het land waar de capaciteit zich bevindt, moet de investeringscontrole, volgens de 
CREG, worden uitgevoerd door de regulerende instanties van de lidstaat waarin de buitenlandse 
capaciteit zich bevindt.  

 
250. Het is aan de CREG om overeenkomsten te sluiten met de regulerende overheden van deze 
lidstaten met het oog op het verzekeren van een controle die identiek is aan diegene die door het 
ontwerpbesluit georganiseerd wordt. 

 

4.20. ARTIKEL 20 

4.20.1. Uiteenzetting 

251. Ontwerpartikel 20 betreft de organisatie van de erkenning van de ondernemingen die de 
investeringen in capaciteiten moeten controleren. 

252. De erkenningsvoorwaarden omvatten de noodzaak voor de onderneming om geaccrediteerd te 
zijn op basis van de ISO 17020-norm voor conformiteitsevaluatie die eisen bevat voor het functioneren 
van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren. Deze bepaling is opgesteld in overleg 
met BELAC, de Belgische accreditatie-instelling. 

253. Het besluit geeft de CREG ook de opdracht om bijkomende eisen te bepalen waaraan 
ondernemingen moeten voldoen om te worden erkend. Deze eisen moeten betrekking hebben op de 

                                                           

20 Zie de definities van deze concepten: art. 2, 85° en 86° van de elektriciteitswet. 
21 Zie hiervoor bijvoorbeeld artikel 31 van de elektriciteitswet dat bepaalt dat de CREG enkel een dwangsom mag opleggen 
aan “elke in België gevestigde natuurlijke of rechtspersoon“. 
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competenties die nodig zijn om de taken te kunnen uitvoeren van de op grond van het koninklijk besluit 
erkende ondernemingen. 

254. De erkenning wordt verleend (en in voorkomend geval ingetrokken) door de minister bevoegd 
voor Energie. 

4.20.2. Openbare raadpleging en advies 

 Schriftelijke bemerkingen tijdens de openbare raadpleging 

255. Febeg is van mening dat het feit dat de CREG wordt belast met het definiëren van de bijkomende 
vereisten die nodig zijn voor de uitvoering van de opdrachten die in het kader van dit besluit aan de 
erkende organisaties worden toevertrouwd, onevenredig is en dat het toepassingsgebied van deze 
delegatie moet worden beperkt. 

 Standpunt van de CREG 

256. De toelichting bij het artikel bevat reeds een beperking van het toepassingsgebied van de 
delegatie, die verduidelijkt dat de vereisten waaraan de erkende ondernemingen moeten voldoen 
"betrekking moeten hebben op de vereiste bekwaamheden om de taken van de ondernemingen die 
krachtens het koninklijk besluit zijn erkend, te kunnen uitvoeren". 

 

4.21. ARTIKELEN 21 EN 22 

257. Deze artikels behoeven geen commentaar. 
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5. VOORSTEL VAN KONINKLIJK BESLUIT 

 

KONINKRIJK BELGIË 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST 
ECONOMIE, K.M.O., 

MIDDENSTAND en ENERGIE 

 

Koninklijk besluit tot vaststelling van de 
investeringsdrempels en de criteria voor het in 

aanmerking komen van investeringskosten 

 

FILIP, KONING DER BELGEN, 

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, 
Onze groet.  
Gelet op artikel 108 van de Grondwet; 

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt, artikel 
7undecies, §§ 5 en 9, ingevoegd bij de wet van 
22 april 2019; 

Gelet op het voorstel van de Commissie voor de 
Regulering van de Elektriciteit en het Gas d.d. 
[…]; 

Gelet op het advies van de Inspecteur van 
Financiën, gegeven op [datum];  
 

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister 
van Begroting, gegeven op [datum]; 

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse gegeven 
op [datum]; 

Gelet op het advies [...] van de Raad van State, 
gegeven op ... (datum) in toepassing van artikel 
84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad 
van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; 

Op voordracht van de minister van Energie, 

 
HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ: 

Hoofdstuk I. Definities 

Art. 1. § 1. De definities vervat in artikel 2 van de 
wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie 

 

ROYAUME DE BELGIQUE 

SERVICE PUBLIC FÉDERAL 
ÉCONOMIE, P.M.E., 

CLASSES MOYENNES et ÉNERGIE 

 

Arrêté royal fixant les seuils d’investissements 
et les critères d’éligibilité des coûts 

d’investissement 

 

PHILIPPE, ROI DES BELGES, 

A tous présents et à venir, Salut.  

 
Vu l’article 108 de la Constitution ; 

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation 
du marché de l'électricité, l’article 7undecies, §§ 
5 et 9, inséré par la loi du 22 avril 2019 ;  

 

Vu la proposition de la Commission de 
Régulation de l'Electricité et du Gaz du […] ; 

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 
[date]; 
 

Vu l’accord de la Ministre du Budget, donné 
le [date]; 

Vu l'analyse d'impact de la réglementation 
donnée le [date] ; 

Vu l’avis du Conseil d’Etat […] donné le… (date), 
en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, 
des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 
janvier 1973 ; 

 
Sur proposition de la ministre de l’Energie, 
 

NOUS AVONS ARRÊTE ET ARRÊTONS : 

Chapitre Ier. Définitions 

Art. 1er. § 1er. Les définitions contenues dans 
l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à 
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van de elektriciteitsmarkt, hierna "de wet" 
genoemd, zijn van toepassing op dit besluit. 
 

§ 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt 
verstaan onder:  

1° "investeringsdrempel": het niveau van de in 
aanmerking komende kosten, uitgedrukt in euro 
per kW, waarbij de capaciteit kan worden 
geklasseerd in een capaciteitscategorie die 
verband houdt met een capaciteitscontract voor 
maximaal vijftien, acht of drie leveringsperioden 
van capaciteit;  
 
2° "keuringsinstelling": instelling erkend door de 
minister overeenkomstig artikel 20; 

3° "in aanmerking komende kosten": de kosten 
in verband met een investering in een capaciteit, 
die in aanmerking moeten worden genomen bij 
de klassering van de capaciteit in een 
capaciteitscategorie; 

4° "capaciteit": vermogen geassocieerd met een 
leveringspunt; 

5° "bestaande capaciteit": capaciteit die op het 
ogenblik van de indiening van het 
prekwalificatiedossier reeds in staat was om 
elektriciteit te injecteren of de afname ervan op 
de markt of na de meter te beperken; 

6° “gekoppelde capaciteiten”: capaciteiten die 
op dezelfde geografische locatie zijn gevestigd, 
waartussen een verband van noodzaak en 
technische samenhang bestaat en die niet 
kunnen worden geaggregeerd vanwege de 
verplichting om een dagelijks programma zoals 
gedefinieerd in artikel [2, 22°, van het koninklijk 
besluit van […] tot vaststelling van de 
methodologie voor capaciteitsberekening en 
parameters voor de veilingen in het kader van 
het capaciteitsvergoedingsmechanisme] in te 
dienen; 

7° "geaggregeerde offerte": dossier dat in het 
kader van de prekwalificatieprocedure wordt 
ingediend en dat een combinatie van ten minste 
twee capaciteiten omvat; 

8° "beheerder van een geaggregeerde offerte": 
elke natuurlijke of rechtspersoon die door de 
houders van capaciteiten die opgenomen zijn in 
een offerte, is gemachtigd om deze capaciteiten 

l'organisation du marché de l'électricité, 
dénommée ci-après « la loi », s'appliquent au 
présent arrêté. 

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut 
entendre par : 

1° « seuil d’investissement » : le niveau des coûts 
éligibles, exprimé en euros par kW, à partir 
duquel une capacité peut être classée dans une 
catégorie de capacité associée à un contrat de 
capacité couvrant au maximum quinze, huit ou 
trois périodes de fourniture de capacité ;  
 

2° « organisme de contrôle » : organisme agréé 
par le ministre conformément à l'article 20 ; 

3° « coûts éligibles » : les coûts liés à un 
investissement dans une capacité, à prendre en 
considération en vue du classement de la 
capacité dans une catégorie de capacité ; 
 

4° « capacité » : puissance associée à un point de 
livraison ; 

5° « capacité existante » : capacité qui, au 
moment de l’introduction du dossier de 
préqualification, a déjà été en mesure d’injecter 
de l’électricité ou d’en réduire le prélèvement 
sur le marché ou en aval du compteur ; 

6° « capacités liées » : des capacités établies sur 
un même site géographique, entre lesquelles il 
existe un lien de nécessité et de cohérence 
technique et qui n’ont pas la possibilité de 
s’agréger, en raison de leur obligation 
d’introduire un programme journalier, tel que 
défini à l’article [2, 22°, de l’arrêté royal du […] 
fixant la méthodologie de calcul de capacité et 
des paramètres pour les enchères dans le cadre 
du mécanisme de rémunération de capacité]  ; 

 

7° « offre agrégée » : dossier introduit dans le 
cadre de la procédure de préqualification et qui 
comprend une combinaison d’au moins deux 
capacités ;  
 

8° « gestionnaire d’une offre agrégée » : toute 
personne physique ou morale mandatée par les 
détenteurs des capacités reprises dans une offre 
en vue de la participation de manière agrégée de 
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op geaggregeerde wijze te doen deelnemen aan 
het capaciteitsvergoedingsmechanisme. 

Hoofdstuk II. Methode voor het klasseren van 
een capaciteit in een capaciteitscategorie 

 

Art. 2. § 1. In het kader van het capaciteits-
vergoedingsmechanisme valt elke 
geprekwalificeerde capaciteit onder een van de 
volgende capaciteitscategorieën: 

1° een capaciteitscategorie verbonden aan een 
capaciteitscontract dat maximaal vijftien 
perioden van capaciteitslevering bestrijkt; 

2° een capaciteitscategorie verbonden aan een 
capaciteitscontract dat maximaal acht perioden 
van capaciteitslevering bestrijkt; 

3° een capaciteitscategorie verbonden aan een 
capaciteitscontract dat maximaal drie perioden 
van capaciteitslevering bestrijkt; 

4° een capaciteitscategorie verbonden aan een 
capaciteitscontract dat één periode van 
capaciteitslevering bestrijkt. 

Bij gebrek aan klassering door de CREG van een 
capaciteit in een van de in het eerste lid, 1° tot 
3°, bedoelde capaciteitscategorieën, valt de 
capaciteit automatisch onder de in het eerste lid, 
4°, bedoelde capaciteitscategorie.  

§ 2.  Om een capaciteit in een 
capaciteitscategorie te klasseren, onderzoekt de 
commissie op basis van het in artikel 7 bedoelde 
investeringsdossier of de in aanmerking 
komende kosten van een geplande investering in 
de zin van artikel 3 voor een in aanmerking 
komend vermogen in de zin van artikel 4 
minstens één van de in artikel 6 vastgelegde 
investeringsdrempels bereiken of overschrijden. 

Art. 3. § 1. Voor de klassering van een capaciteit 
in een capaciteitscategorie wordt alleen 
rekening gehouden met in aanmerking komende 
investeringskosten. 

De in aanmerking komende kosten zijn de initiële 
en niet terugkerende investeringsuitgaven die 
besteld vanaf de datum van publicatie van de 
resultaten van de veiling waarop de offerte met 
betrekking tot deze capaciteit is aanvaard en die 
ten laatste de dag voorafgaand aan de eerste 

ces capacités au mécanisme de rémunération de 
la capacité. 

Chapitre II. Méthode de classement d’une 
capacité dans une catégorie de capacité  

 

Art. 2. § 1er. Dans le cadre du mécanisme de 
rémunération de capacité, toute capacité 
préqualifiée relève d’une des catégories de 
capacité suivantes : 

1° une catégorie de capacité associée à un 
contrat de capacité couvrant au maximum 
quinze périodes de fourniture de capacité ; 

2°  une catégorie de capacité associée à un 
contrat de capacité couvrant au maximum huit 
périodes de fourniture de capacité ; 

3° une catégorie de capacité associée à un 
contrat de capacité couvrant au maximum trois 
périodes de fourniture de capacité ; 

4° une catégorie de capacité associée à un 
contrat de capacité couvrant une période de 
fourniture de capacité. 

A défaut de classement par la commission d’une 
capacité dans une des catégories de capacité 
visées à l’alinéa 1er, 1° à 3°, la capacité relève 
automatiquement de la catégorie de capacité 
visée à l’alinéa 1er, 4°.  

§ 2. Pour classer une capacité dans une catégorie 
de capacité, la commission examine, sur la base 
du dossier d’investissement visé à l’article 7, si 
les coûts éligibles d’un investissement envisagé, 
au sens de l’article 3, pour une puissance éligible 
au sens de l’article 4, atteignent ou dépassent au 
moins un des seuils d’investissement fixé à 
l’article 6. 

 

Art. 3. § 1er. Seuls les coûts d’investissement 
éligibles sont pris en compte en vue du 
classement d’une capacité dans une catégorie de 
capacité. 

Les coûts éligibles sont les dépenses 
d’investissement initiales et non-récurrentes, 
commandées à partir de la date de la publication 
des résultats de la mise aux enchères au cours de 
laquelle l’offre relative à cette capacité est 
retenue et réalisées au plus tard le jour 
précédant le premier jour de la période de 
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dag van de capaciteitsleveringsperiode zijn 
uitgevoerd en die noodzakelijk zijn voor de bouw 
en/of levering van de essentiële fysieke 
technische elementen van de capaciteit, en om 
de Belgische markt extra capaciteit aan te bieden 
vanaf de eerste capaciteitsleveringsperiode die 
door het capaciteitscontract wordt bestreken.  

 

§ 2. Voor de bestaande capaciteiten zijn de 
uitgaven die tot gevolg hebben dat er 
aanvullende capaciteit wordt aangeboden, de 
volgende: 

1° de uitgaven die nodig zijn om de capaciteit in 
staat te stellen om aan de milieunormen te 
voldoen, zodat het mogelijk is om de capaciteit 
op de markt te handhaven;  
 
2° de uitgaven die nodig zijn om het 
geïnstalleerde vermogen van de capaciteit of de 
technische levensduur van de installatie te 
verhogen; 

3° voor rechtstreekse buitenlandse capaciteiten, 
de uitgaven die nodig zijn om de eenheid aan te 
sluiten op een netwerk dat binnen de Belgische 
regelzone valt. 

§ 3. Na raadpleging van de marktdeelnemers 
stelt de commissie richtsnoeren op om de in 
paragrafen 1 en 2 bepaalde voorwaarden voor 
het in aanmerking komen van de kosten te 
specificeren.  
 

Art. 4. Om een capaciteit in een 
capaciteitscategorie te kunnen klasseren, moet 
rekening worden gehouden met het totale 
geïnstalleerde vermogen dat de capaciteit na de 
beoogde investering kan aanbieden aan de 
elektriciteitsmarkt. 
  

Art. 5. § 1. Elke capaciteit die deel uitmaakt van 
een geaggregeerde offerte, wordt geklasseerd in 
een capaciteitscategorie. Ook de geaggregeerde 
offerte wordt geklasseerd in een 
capaciteitscategorie. 

§ 2. Als een geaggregeerde offerte capaciteiten 
bevat die binnen meer dan één 
capaciteitscategorie vallen, wordt de offerte 
geklasseerd in de capaciteitscategorie van de 

fourniture de capacité, nécessaires à la 
construction et/ou à la fourniture des éléments 
techniques physiques essentiels de la capacité, 
et aux fins d’offrir au marché belge de la capacité 
additionnelle dès la première période de 
fourniture de capacité couverte par le contrat de 
capacité. 

 

§ 2. Pour les capacités existantes, les dépenses 
ayant pour effet d’offrir de la capacité 
additionnelle sont les dépenses suivantes : 
 

1° les dépenses rendues nécessaires pour 
permettre à la capacité de se mettre en 
conformité avec les normes environnementales, 
et permettant ainsi de la maintenir dans le 
marché ; 

2° les dépenses nécessaires pour augmenter la 
puissance installée de la capacité ou la durée de 
vie technique de l’installation ; 

3° pour les capacités étrangères directes, les 
dépenses nécessaires au raccordement de 
l’unité à un réseau relevant de la zone de réglage 
belge. 

§ 3. Après consultation des acteurs du marché, 
la commission établit des lignes directrices  en 
vue de préciser les conditions d’éligibilité des 
coûts définis aux paragraphes 1er  et 2. 

 
 

Art. 4. En vue de permettre le classement d’une 
capacité dans une catégorie de capacité, il est 
tenu compte de la puissance totale installée que 
la capacité peut offrir au marché de l’électricité 
après l’investissement envisagé.   

 

Art. 5. § 1er. Chaque capacité composant une 
offre agrégée fait l’objet d’un classement dans 
une catégorie de capacité. L’offre agrégée fait 
également l’objet d’un classement dans une 
catégorie de capacité. 

§ 2. Si une offre agrégée comprend des capacités 
relevant de plus d’une catégorie de capacité, 
l’offre est classée dans la catégorie de capacité 
de la capacité relevant de la catégorie de 
capacité associée à un contrat de capacité 
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capaciteit die valt binnen de capaciteitscategorie 
verbonden aan een capaciteitscontract dat het 
kleinste aantal capaciteitsleveringsperioden 
bestrijkt.  

Deze klassering doet geen afbreuk aan de 
mogelijkheid voor de houder van een in de 
geaggregeerde offerte opgenomen capaciteit 
om aan het einde van het capaciteitscontract 
gebruik te maken van het resterende aantal 
capaciteitsleveringsperioden waarop de 
capaciteitscategorie waarin die capaciteit werd 
geklasseerd, recht geeft, in geval van de 
ondertekening van een nieuw 
capaciteitscontract.  

 
§ 3. Tijdens de geldigheidsduur van het 
capaciteitscontract kan een in een 
geaggregeerde offerte opgenomen capaciteit 
worden vervangen door een andere capaciteit 
onder de volgende voorwaarden: 

 

1° de vervangcapaciteit moet op voorhand 
geklasseerd zijn in een capaciteitscategorie 
verbonden aan een capaciteitscontract dat een 
aantal capaciteitsleveringsperioden omvat dat 
gelijk is aan of groter is dan het resterende aantal 
capaciteitsleveringsperioden van het in 
uitvoering zijnde contract, of beschikken over 
een resterend aantal 
capaciteitsleveringsperioden dat ten minste 
gelijk is aan het resterende aantal 
capaciteitsleveringsperioden van het in 
uitvoering zijnde contract; 

2° de vervangcapaciteit mag niet het voorwerp 
uitmaken van een in uitvoering zijnde 
capaciteitscontract.  

Art. 6. § 1. De investeringsdrempels voor de 
indeling van een capaciteit in een 
capaciteitscategorie zijn de volgende:  

1° voor een capaciteitscontract dat maximaal 
vijftien perioden van capaciteitslevering 
bestrijkt: € 600/kW; 

2° voor een capaciteitscontract dat maximaal 
acht perioden van capaciteitslevering bestrijkt: 
€ 400/kW; 

 

couvrant le nombre de période(s) de fourniture 
de capacité le plus réduit.   

 

Ce classement ne porte pas atteinte à la 
possibilité du détenteur d’une capacité reprise 
dans l’offre agrégée de bénéficier, à l’échéance 
du contrat de capacité, du nombre résiduel de 
périodes de fourniture de capacité auxquelles 
donne droit la catégorie de capacité dans 
laquelle cette capacité a été classée, en cas de 
signature d’un nouveau contrat de capacité.   
 
 
§ 3. Pendant la période de validité du contrat de 
capacité, le remplacement d’une capacité 
reprise dans une offre agrégée par une autre 
capacité peut se faire aux conditions suivantes : 
 
 

 

1° la capacité de remplacement doit au préalable 
avoir été classée dans une catégorie de capacité 
associée à un contrat de capacité couvrant un 
nombre de périodes de fourniture de capacité 
égal ou supérieur au nombre résiduel de 
périodes de fourniture de capacité du contrat en 
cours, ou disposer d’un nombre résiduel de 
périodes de fourniture de capacité au moins 
équivalent au nombre résiduel de périodes de 
fourniture de capacité du contrat en cours ;  
 

2° la capacité de remplacement ne peut faire 
l’objet d’un contrat de capacité en cours.   
 

 

Art. 6. § 1er. Les seuils d’investissement en vue 
du classement d’une capacité dans une 
catégorie de capacité sont les suivants : 

1° pour un contrat de capacité couvrant au 
maximum quinze périodes de fourniture de 
capacité : 600 €/kW ; 

2° pour un contrat de capacité couvrant au 
maximum huit périodes de fourniture de 
capacité : 400 €/kW ; 
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3° voor een capaciteitscontract dat maximaal 
drie perioden van capaciteitslevering bestrijkt: 
€ 177/kW. 
 

§ 2. De commissie stelt zo nodig en minstens om 
de drie jaar een verslag op over de noodzaak om 
de in paragraaf 1 vastgestelde 
investeringsdrempels te wijzigen. Zij stuurt dit 
verslag door naar de minister en publiceert het 
op haar website. 

 

Hoofdstuk III. Indiening en behandeling van het 
investeringsdossier 

Art. 7. § 1. Om in een capaciteitscategorie te 
worden geklasseerd die verbonden is aan een 
capaciteitscontract dat maximaal drie, acht of 
vijftien capaciteitsperioden bestrijkt, moet de 
capaciteitshouder of de beheerder van een 
geaggregeerde offerte, hierna "de aanvrager" 
genoemd, uiterlijk op 15 juni van het jaar van de 
desbetreffende veiling per aangetekende brief 
met ontvangstbevestiging een 
investeringsdossier indienen bij de commissie. 
De brief bevat twee papieren versies en een 
elektronische versie van het investeringsdossier. 

 

Het investeringsdossier omvat minstens 
volgende elementen:  

1° de naam, de voornaam en de woonplaats van 
de aanvrager; 

2° indien het gaat om een vennootschap, de 
handelsnaam of naam, de rechtsvorm, de 
maatschappelijke zetel alsook de documenten 
waarin de bevoegdheden van de 
ondertekenaars van de aanvraag worden 
bevestigd; 

3° indien het gaat om een geaggregeerde 
offerte, de naam, de voornaam en de 
woonplaats van elke capaciteitshouder die is 
opgenomen in de offerte of, in het geval van een 
vennootschap, haar bedrijfsnaam, rechtsvorm 
en maatschappelijke zetel;  
 

3° pour un contrat de capacité couvrant au 
maximum trois périodes de fourniture de 
capacité : 177 €/kW. 

 
§ 2. La commission établit si nécessaire et au 
minimum tous les trois ans un rapport sur la 
nécessité de modifier les seuils d’investissement 
fixés au paragraphe 1er. Elle transmet ce rapport 
au ministre et le publie sur son site internet. 

 

Chapitre III. Introduction et traitement du 
dossier d’investissement 

 
Art. 7. § 1er. En vue d’être classé dans une 
catégorie de capacité associée à un contrat de 
capacité couvrant au maximum trois, huit ou 
quinze périodes de capacité, le détenteur de 
capacité ou le gestionnaire d’une offre agrégée, 
ci-après désigné « le demandeur », introduit 
auprès de la commission, par courrier 
recommandé avec accusé de réception, un 
dossier d’investissement au plus tard le 15 juin 
de l’année de la mise aux enchères considérée. 
Le courrier contient deux versions papier et une 
version électronique du dossier 
d’investissement. 

 
Le dossier d’investissement contient au moins 
les éléments suivants : 

1° les nom, prénom et domicile du demandeur ; 

 

2° s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou la 
dénomination, la forme juridique, le siège social, 
ainsi que les documents attestant des pouvoirs 
des signataires de la demande;  
 

3° s’il s’agit d’une offre agrégée, le nom, prénom 
et domicile de chaque détenteur de capacité 
reprise dans l’offre ou, s’il s’agit d’une société, sa 
raison sociale, sa forme juridique et son siège 
social ; 
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4° de capaciteitscategorie waarin de capaciteit 
of de geaggregeerde offerte volgens de 
aanvrager zou moeten worden ingedeeld; 

5° een nauwkeurige beschrijving van de 
geplande investering of, in het geval van een 
geaggregeerd bod, van elke geplande 
investering per capaciteit en van de in 
aanmerking komende kosten; 

6° het in paragraaf 3 bedoelde formulier dat 
door de aanvrager wordt ingevuld en waaruit 
blijkt dat de kosten van de investering of, in het 
geval van een geaggregeerde offerte, de kosten 
van elke investering de criteria voor het in 
aanmerking komen van de investeringskosten 
naleven; 

7° Indien de aanvrager niet de capaciteitshouder 
is, het bewijs dat hij beschikt over een mandaat 
van capaciteitshouder; 

8° een door een controle-instantie afgegeven 
certificaat waaruit blijkt dat het geplande bedrag 
van de investering, of van elke investering in het 
geval van een geaggregeerde offerte, voldoet 
aan de criteria om in aanmerking te komen voor 
financiering van de kosten; 

9° een verklaring op erewoord dat, voor zover de 
aanvrager weet, de in aanmerking komende 
kosten van de investering, op basis van redelijke 
veronderstellingen, gelijk zullen zijn aan of hoger 
zullen zijn dan de genoemde 
investeringsdrempel; 

10° de contactgegevens van de contactpersoon 
in het kader van de behandeling van het 
investeringsdossier. 

Bovendien verstrekt de aanvrager de commissie 
onverwijld het door de netbeheerder 
toegekende identificatienummer van het 
prekwalificatie-dossier. 

§ 2. Een capaciteitshouder mag maximaal vier 
afzonderlijke investeringsdossiers voor 
eenzelfde geografische site indienen. Elk dossier 
beantwoordt slechts aan een technische 
configuratie en een geïnstalleerd vermogen.   
 

 

 

4° la catégorie de capacité dans laquelle le 
demandeur estime que la capacité ou l’offre 
agrégée devrait être classée ; 

5° une description précise de l’investissement 
envisagé ou, s’il s’agit d’une offre agrégée, de 
chaque investissement envisagé par capacité, et 
des coûts éligibles ; 

6° le formulaire visé au paragraphe 3 complété 
par le demandeur démontrant le respect des 
critères d’ éligibilité des coûts de 
l’investissement ou, s’il s’agit d’une offre 
agrégée, de chaque investissement ; 

 
 

7° si le demandeur n’est pas le détenteur de 
capacité, la preuve qu’il dispose d’un mandat du 
détenteur de capacité ; 

8° un certificat délivré par un organisme de 
contrôle attestant que le montant prévu de 
l’investissement, ou de chaque investissement 
s’il s’agit d’une offre agrégée, respecte les 
critères d’éligibilité des coûts ; 

 
9° une déclaration sur l’honneur du demandeur 
qu’à sa connaissance, sur la base d’hypothèses 
raisonnables, les coûts éligibles de 
l’investissement seront égaux ou supérieurs au 
seuil d’investissement visé ; 

 

10° les coordonnées de la personne de contact 
dans le cadre du traitement du dossier 
d’investissement. 

En outre, le demandeur transmet sans délai à la 
commission le numéro d’identification du 
dossier de préqualification attribué par le 
gestionnaire du réseau. 

§ 2. Un détenteur de capacité est autorisé à 
introduire au maximum quatre dossiers 
d’investissements distincts pour un même site 
géographique. Chaque dossier ne correspond 
qu’à une configuration technique et une 
puissance installée. 
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§ 3. De commissie stelt uiterlijk [twaalf] 
maanden voor de eerste veiling een 
standaardformulier voor het investeringsdossier 
op. 

§ 4. Indien de aanvrager in zijn 
investeringsdossier aantoont dat de voorgesteld 
investering betrekking heeft op gekoppelde 
capaciteiten, kunnen de in aanmerking komende 
kosten en vermogens van de betrokken 
capaciteiten worden samengevoegd in het kader 
van de behandeling van het dossier door de 
commissie. 

Art. 8. De commissie controleert de volledigheid 
van het investeringsdossier. Indien het dossier 
niet volledig is, zendt zij de aanvrager binnen 
twintig dagen na ontvangst van het dossier een 
verzoek om het dossier te vervolledigen, met 
vermelding van de ontbrekende documenten. 

Indien de aanvrager zijn investeringsdossier niet 
binnen tien dagen na de ontvangst van de in het 
eerste lid bedoelde aanvraag heeft vervolledigd, 
wordt het dossier onontvankelijk verklaard door 
de commissie nadat zij de aanvrager, 
desgevallend bijgestaan door zijn raadsman, 
heeft gehoord of hem althans naar behoren 
heeft opgeroepen. 

Indien de commissie niet binnen de in lid 1 
genoemde termijn of binnen de tien dagen na 
het vestrijken van de in lid 2 genoemde termijn 
voor het toezenden van aanvullende 
documenten reageert, wordt het dossier als 
volledig beschouwd. 

Art. 9. De commissie kan, in het kader van de 
behandeling van een investeringsdossier, een 
verzoek om aanvullende informatie richten aan 
de aanvrager. Deze laatste zendt de gevraagde 
informatie binnen tien dagen toe. Bij gebreke 
hiervan kan de commissie het 
investeringsdossier onontvankelijk verklaren 
nadat zij de aanvrager, bijgestaan door zijn 
raadsman, heeft gehoord of hem althans naar 
behoren heeft opgeroepen. 

Art. 10. § 1. Zodra een capaciteit of een 
geaggregeerde offerte door de netbeheerder is 
geprekwalificeerd, en ten laatste op 1 
september, stuurt hij de informatie in dit 
verband onmiddellijk door naar de commissie, 

§ 3. La commission établit un formulaire-type de 
dossier d’investissement au plus tard [douze] 
mois avant la première mise aux enchères. 

§ 4. Si le demandeur démontre dans son dossier 
d’investissement que l’investissement envisagé 
porte sur des capacités liées, le montant des 
coûts éligibles et des puissances éligibles des 
capacités considérées pourra être globalisé dans 
le cadre du traitement du dossier par la 
commission. 
 
 

Art. 8. La commission vérifie le caractère 
complet du dossier d’investissement. Si le 
dossier n’est pas complet, elle adresse au 
demandeur, dans les vingt jours de la réception 
du dossier, une demande visant à faire 
compléter le dossier, en identifiant les pièces 
manquantes. 

Si le demandeur n’a pas complété son dossier 
d’investissements dans les dix jours de la 
réception de la demande visée à l’alinéa 1er, le 
dossier est déclaré irrecevable par la commission 
après que celle-ci a entendu le demandeur, 
assisté le cas échéant de son conseil, ou l’a a tout 
le moins dûment convoqué.  

En l’absence de réaction de la commission, soit 
dans le délai prévu à l’alinéa 1er, soit dans les dix 
jours suivant l’expiration du délai prévu à l’alinéa 
2 pour l’envoi des documents complémentaires, 
le dossier est considéré comme complet.   
 

Art. 9. La commission peut, dans le cadre du 
traitement d’un dossier d’investissement, 
adresser une demande d’informations 
complémentaires au demandeur. Celui-ci 
adresse les informations demandées dans les dix 
jours. A défaut, la commission peut déclarer le 
dossier d’investissement irrecevable, après avoir 
entendu le demandeur assisté de son conseil, ou 
l’avoir à tout le moins dûment convoqué. 

Art. 10. § 1er. Dès qu’une capacité ou une offre 
agrégée est préqualifiée par le gestionnaire du 
réseau, celui-ci en transmet sans délai 
l’information à la commission, en précisant sa 
puissance totale installée.  
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met vermelding van het totale geïnstalleerde 
vermogen.  

Het investeringsdossier van een capaciteit of een 
geaggregeerde offerte die niet door de 
netbeheerder is geprekwalificeerd, is van 
rechtswege onontvankelijk en wordt door de 
commissie niet geklasseerd. 

Indien de netbeheerder tijdens de 
prekwalificatieprocedure een of meer 
capaciteiten die een geaggregeerde offerte 
vormen, afwijst, maar niettemin de 
geaggregeerde offerte prekwalificeert, neemt de 
commissie haar besluit op basis van de 
geaggregeerde offerte zoals geprekwalificeerd. 

 

§ 2. De netbeheerder antwoordt binnen een 
termijn van tien dagen op eender welke 
informatievraag van de commissie. 

Art. 11. Na onderzoek van het 
investeringsdossier bepaalt de commissie de 
klassering van de capaciteit en/of de 
geaggregeerde offerte in een 
capaciteitscategorie.  

Indien de commissie van mening is dat de 
capaciteit of de geaggregeerde offerte moet 
worden geklasseerd in een capaciteitscategorie 
verbonden aan een capaciteitscontract dat een 
kleiner aantal perioden van capaciteitslevering 
dekt dan door de aanvrager is aangevraagd, 
zendt zij haar ontwerpbesluit toe aan de 
aanvrager om hem in staat te stellen binnen 
zeven dagen zijn opmerkingen over te maken.  

In het in het vorige lid bedoelde geval kan de 
beheerder van die geaggregeerde offerte, indien 
de commissie van plan is de capaciteiten die 
samen een geaggregeerde offerte vormen in 
meer dan één capaciteitscategorie te klasseren, 
binnen dezelfde termijn ook zijn offerte 
aanpassen om een homogene indeling te 
verkrijgen van alle capaciteiten die samen de 
geaggregeerde offerte vormen. 

De commissie stelt de aanvrager per 
aangetekende brief met ontvangstbevestiging in 
kennis van haar definitieve beslissing. 

 

 
 
Le dossier d’investissement d’une capacité ou 
d’une offre agrégée qui n’est pas préqualifiée 
par le gestionnaire du réseau est de plein droit 
irrecevable et ne fait pas l’objet d’un classement 
par la commission. 

Si, lors du processus de préqualification, le 
gestionnaire du réseau rejette une ou plusieurs 
capacités composant une offre agrégée, mais 
préqualifie néanmoins l’offre agrégée, la 
commission prend sa décision sur la base de 
l’offre agrégée telle que préqualifiée. 

 
 

§ 2. Le gestionnaire du réseau répond à toute 
demande d’information de la commission dans 
un délai de dix jours. 

Art. 11. Après examen du dossier 
d’investissement, la commission classe la 
capacité et/ou l’offre agrégée dans une 
catégorie de capacité.   
 

Si la commission estime que la capacité ou l’offre 
agrégée doit être classée dans une catégorie de 
capacité associée à un contrat de capacité 
couvrant un nombre de période(s) de fourniture 
de capacité moindre que celui demandé par le 
demandeur, elle adresse à celui-ci son projet de 
décision afin de permettre à ce dernier de faire 
valoir ses observations dans les sept jours.  

Dans le cas visé à l’alinéa précédent, si la 
commission envisage de classer les capacités 
composant une offre agrégée dans plus d’une 
catégorie de capacité, le gestionnaire de cette 
offre agrégée peut en outre, dans le même délai, 
adapter son offre afin d’obtenir un classement 
homogène de toutes les capacités composant 
l’offre agrégée.  

 

 
La commission notifie sa décision finale au 
demandeur par courrier recommandé avec 
accusé de réception. 
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Hoofdstuk IV. Controle ex post 

 
Art. 12. § 1. Te rekenen vanaf de publicatie van 
de veiling, verstrekt de netbeheerder de 
commissie alle informatie die op basis van zijn 
monitoring, voorafgaand aan de 
capaciteitslevering, is verkregen en die van 
invloed kan zijn op de controle door de 
commissie op de klassering van een capaciteit of 
een geaggregeerde offerte in een 
capaciteitscategorie. Na overleg met de 
netbeheerder stelt de commissie een lijst op van 
de te verstrekken informatie, alsmede de vorm 
en de termijn voor het verstrekken ervan. 

§ 2. In het geval van een verbreking van het 
capaciteitscontract stelt de in artikel 
7quaterdecies, §1, van de wet bedoelde 
contractuele tegenpartij de commissie hiervan 
onverwijld in kennis. 

Art. 13. § 1. Indien aan het einde van de veiling 
een capaciteitshouder of een beheerder van een 
geaggregeerde offerte die door de commissie is 
geklasseerd in een van de capaciteitscategorieën 
die recht geven op een capaciteitscontract voor 
maximaal acht of vijftien capaciteitsperioden, 
een capaciteitscontract overeenkomstig artikel 
7undecies, § 7 van de wet heeft gesloten, 
bezorgt deze capaciteitshouder of deze 
beheerder van een geaggregeerde offerte, 
hierna de capaciteitsleverancier genoemd, de 
commissie uiterlijk op de laatste dag van de 
vierentwintigste maand na de eerste dag van de 
eerste capaciteitsleveringsperiode waarop het 
capaciteitscontract betrekking heeft, een 
afsluitingsdossier van de investering.  

Indien aan het einde van de veiling een 
capaciteitshouder of een beheerder van een 
geaggregeerde offerte die door de commissie is 
ingedeeld in een van de capaciteitscategorieën 
die recht geven op een capaciteitscontract voor 
maximaal drie capaciteitsperioden, een 
capaciteitscontract overeenkomstig artikel 
7undecies, § 7 van de wet heeft gesloten, 
bezorgt deze capaciteitshouder of deze 
beheerder van een geaggregeerde offerte, 
hierna de capaciteitsleverancier genoemd, de 
commissie uiterlijk op de laatste dag van de 
vierde maand na de eerste dag van de eerste 
capaciteitsleveringsperiode waarop het 

Chapitre IV. Contrôle ex post 

 

Art. 12. § 1er. A dater de la publication de la mise 
aux enchères, le gestionnaire du réseau 
transmet à la commission toute information, 
issue de son monitoring préalable à la fourniture 
de capacité, qui peut avoir une incidence sur le 
contrôle, par la commission, du classement 
d’une capacité ou d’une offre agrégée dans une 
catégorie de capacité. Après concertation avec le 
gestionnaire du réseau, la commission établit la 
liste des informations à transmettre, ainsi que la 
forme et le délai de la transmission. 

§ 2. En cas de rupture du contrat de capacité, la 
contrepartie contractuelle visée à l’article 
7quaterdecies, § 1er, de la loi en informe sans 
délai la commission. 

 

Art. 13. § 1er. Si, au terme de la mise aux 
enchères, un détenteur de capacité ou un 
gestionnaire d’une offre agrégée qui a été classé 
par la commission dans une des catégories de 
capacité donnant droit à un contrat de capacité 
couvrant au maximum huit ou quinze périodes 
de capacité, a conclu un contrat de capacité 
conformément à l’article 7undecies, § 7, de la loi, 
ce détenteur de capacité ou ce gestionnaire 
d’une offre agrégée, ci-après désigné « 
fournisseur de capacité », adresse à la 
commission un dossier de clôture 
d’investissement au plus tard le dernier jour du 
vingt-quatrième mois suivant le premier jour de 
la première période de fourniture de capacité 
couverte par le contrat de capacité.  

Si, au terme de la mise aux enchères, un 
détenteur de capacité ou un gestionnaire d’une 
offre agrégée qui a été classé par la commission 
dans une des catégories de capacité donnant 
droit à un contrat de capacité couvrant au 
maximum trois périodes de capacité, a conclu un 
contrat de capacité conformément à l’article 
7undecies, § 7, de la loi, ce détenteur de capacité 
ou ce gestionnaire d’une offre agrégée, ci-après 
désigné « fournisseur de capacité », adresse à la 
commission un dossier de clôture 
d’investissement au plus tard le dernier jour du 
quatrième mois suivant le premier jour de la 
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capaciteitscontract betrekking heeft, een 
afsluitingsdossier van de investering.  

Het afsluitingsdossier van de investering wordt 
de commissie per aangetekende brief met 
ontvangstbewijs toegezonden in twee papieren 
versies en één elektronische versie, waarbij de 
bijlagen uitsluitend in de elektronische versie 
worden opgenomen. 

§ 2. Het afsluitingsdossier van de investering 
bevat ten minste de volgende gegevens: 

1° de technische specificaties van de uitgevoerde 
investering, met vermelding van eventuele 
verschillen met de geplande investering die door 
de commissie in een capaciteitscategorie werd 
ingedeeld; 

2° het in paragraaf 3 bedoelde formulier, 
ingevuld door de capaciteitsleverancier; 

3° een overzichtstabel met alle posten van de 
kosten van de investering en het 
overeenkomstige bedrag, waarbij een 
onderscheid wordt gemaakt tussen de in 
aanmerking komende en de niet in aanmerking 
komende kosten en waarbij voor de in 
aanmerking komende kosten een vergelijking 
wordt gemaakt tussen het begrote bedrag en het 
werkelijke bedrag; 

4° in de bijlage, de facturen betreffende de in 
aanmerking komende kosten; 

5° een gedocumenteerd certificaat, afgeleverd 
door een controleorganisme, ter staving van de 
gedane investering en de in aanmerking 
komende kosten ervan. Indien het 
controleorganisme verschillen vaststelt tussen 
de geplande investering en de gedane 
investering, zowel wat de technische 
specificaties van de investering als wat het 
bedrag van de in aanmerking komende kosten 
betreft, specificeert het deze verschillen in zijn 
certificaat. 

§ 3. De commissie stelt uiterlijk twaalf maanden 
voor de eerste veiling een standaardformulier 
voor het afsluitingsdossier van de investering op. 

Art. 14. In het geval van laattijdige indiening of 
niet-indiening van het afsluitingsdossier van de 
investering kan de commissie, na het horen van 
de capaciteitsleverancier desgevallend 

première période de fourniture de capacité 
couverte par le contrat de capacité.  

Le dossier de clôture d’investissement est 
adressé à la commission par courrier 
recommandé avec accusé de réception, en deux 
versions papier et une version électronique, les 
annexes ne figurant que dans la version 
électronique.  

§ 2. Le dossier de clôture d’investissement 
contient au minimum : 

1° les spécifications techniques de 
l’investissement réalisé indiquant le cas échéant 
les différences avec l’investissement prévu ayant 
fait l’objet d’un classement par la commission 
dans une catégorie de capacité ; 

2° le formulaire visé au paragraphe 3 complété 
par le fournisseur de capacité ; 

3° un tableau de synthèse reprenant tous les 
postes de coûts de l’investissement et le 
montant correspondant, en distinguant les coûts 
éligibles et les coûts non éligibles et contenant, 
pour les coûts éligibles, une comparaison entre 
le montant budgété et le montant réalisé ;  

 

 

4° en annexe, les factures relative aux coûts 
éligibles ; 

5° un certificat documenté, délivré par un 
organisme de contrôle attestant de 
l’investissement réalisé et du montant des coûts 
éligibles de celui-ci. Si l’organisme de contrôle 
constate des différences entre l’investissement 
prévu et l’investissement réalisé, tant au niveau 
des spécifications techniques de 
l’investissement que du montant des coûts 
éligibles, il détaille ces différences dans son 
certificat. 

 

§ 3. La commission établit un formulaire-type de 
dossier de clôture d’investissement au plus tard 
douze mois après la première mise aux enchères. 

Art. 14. En cas d’introduction tardive ou à défaut 
d’introduction du dossier de clôture de 
l’investissement, la commission peut, après 
avoir entendu le fournisseur de capacité assisté 
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bijgestaan door zijn raadsman, of nadat hij ten 
minste naar behoren werd opgeroepen, de 
contractuele tegenpartij zoals bedoeld in artikel 
7quaterdecies, § 1 van de wet, verplichten het 
capaciteitscontract te beëindigen aan het einde 
van de lopende periode van capaciteitslevering. 
De commissie stelt de netbeheerder in kennis 
van haar beslissing. 

Art. 15. De commissie controleert de 
volledigheid van het afsluitingsdossier van de 
investering. Indien het dossier niet volledig is, 
zendt zij de capaciteitsleverancier binnen twintig 
dagen na ontvangst van het dossier een verzoek 
om het dossier te vervolledigen, met vermelding 
van de ontbrekende stukken. 

Indien de capaciteitsleverancier zijn 
afsluitingsdossier van de investering niet heeft 
vervolledigd binnen tien dagen na het in het 
eerste lid bedoelde verzoek, kan de commissie, 
na het horen van de capaciteitsleverancier 
desgevallend bijgestaan door zijn raadsman, of 
nadat hij ten minste naar behoren werd 
opgeroepen, de contractuele tegenpartij zoals 
bedoeld in artikel 7quaterdecies, § 1 van de wet, 
verplichten het capaciteitscontract te 
beëindigen aan het einde van de lopende 
periode van capaciteitslevering. De commissie 
stelt de netbeheerder in kennis van haar 
beslissing.  
 

Art. 16. De commissie kan, in het kader van de 
behandeling van een afsluitingsdossier van een 
investering, een verzoek om aanvullende 
informatie richten aan de betrokken 
capaciteitsleverancier. De capaciteitsleverancier 
zendt de gevraagde informatie binnen tien 
dagen toe. Zo niet, dan kan de commissie de 
capaciteit of de geaggregeerde offerte opnieuw 
klasseren in de capaciteitscategorie verbonden 
aan een capaciteitscontract dat één 
capaciteitsperiode bestrijkt, ongeacht de in 
aanmerking komende werkelijke kosten, na de 
capaciteitsleverancier desgevallend bijgestaan 
door zijn raadsman te hebben gehoord, of hem 
minstens naar behoren te hebben opgeroepen. 
De commissie stelt de contractuele tegenpartij 
als bedoeld in artikel 7quaterdecies van de wet 
en de netbeheerder in kennis van haar 
beslissing. 

le cas échéant de son conseil, ou l’avoir à tout le 
moins dûment convoqué, enjoindre la 
contrepartie contractuelle visée à l’article 
7quaterdecies, § 1er, de la loi de mettre un terme 
au contrat de capacité à l’issue de la période de 
fourniture de capacité en cours. La commission 
notifie sa décision au gestionnaire du réseau.  

 

Art. 15. La commission vérifie le caractère 
complet du dossier de clôture d’investissement. 
Si le dossier n’est pas complet, elle adresse au 
fournisseur de capacité, dans les vingt jours de la 
réception du dossier, une demande visant à faire 
compléter le dossier, en identifiant les pièces 
manquantes. 

Si le fournisseur de capacité n’a pas complété 
son dossier de clôture d’investissements dans les 

dix jours de la demande visée à l’alinéa 1er, la 
commission peut, après avoir entendu le 
fournisseur de capacité assisté le cas échéant de 
son conseil, ou l’avoir à tout le moins dûment 
convoqué, enjoindre la contrepartie 
contractuelle visée à l’article 7quaterdecies, § 
1er, de la loi de mettre un terme au contrat de 
capacité à l’issue de la période de fourniture de 
capacité en cours. La commission notifie sa 
décision au gestionnaire du réseau.  
 

 
Art. 16. La commission peut, dans le cadre du 
traitement d’un dossier de clôture 
d’investissement, adresser une demande 
d’informations complémentaires au fournisseur 
de capacité concerné. Le fournisseur de capacité 
adresse les informations demandées dans les dix 
jours. A défaut, la commission peut reclasser la 
capacité ou l’offre agrégée dans la catégorie de 
capacité associée à un contrat de capacité 
couvrant une seule période de capacité, quels 
que soient les coûts réels éligibles, après avoir 
entendu le fournisseur de capacité assisté le cas 
échéant de son conseil, ou l’avoir à tout le moins 
dûment convoqué. La commission notifie sa 
décision à la contrepartie contractuelle visée à 
l’article 7quaterdecies, § 1er, de la loi et au 
gestionnaire du réseau. 
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Art. 17. In het kader van de behandeling van een 
afsluitingsdossier van een investering kan de 
commissie, wanneer de capaciteitsleverancier 
nalaat haar de gevraagde informatie te 
verstrekken, na hem daarvan naar behoren in 
kennis te hebben gesteld, tijdens de openings- of 
werktijden een bezoek ter plaatse brengen, 
waarbij zij alle nodige informatie en documenten 
kan inzien en, in voorkomend geval, kopiëren. 
Daartoe kan de commissie zich laten vergezellen 
door een door haar aan te wijzen derde partij om 
zich bij de uitvoering van haar taak te laten 
bijstaan. 

Art. 18. Indien de commissie aan het einde van 
haar controle ex post vaststelt dat een 
onderzochte capaciteit of een geaggregeerde  
offerte aanvankelijk had moeten worden 
geklasseerd in een capaciteitscategorie 
verbonden aan een capaciteitscontract dat 
minder capaciteitsperioden bestrijkt, zal ze de 
capaciteit of de geaggregeerde offerte 
herklasseren in de passende 
capaciteitscategorie, waarbij ze eventueel een 
redelijke tolerantiemarge in aanmerking neemt.  

De commissie neemt haar besluit na de 
capaciteitsleverancier, desgevallend bijgestaan 
door zijn raadsman, te hebben gehoord, of 
althans na hem naar behoren te hebben 
opgeroepen. Zij stelt de capaciteitsleverancier in 
kennis van haar besluit en gelast de in artikel 
7quaterdecies van de wet bedoelde contractuele 
tegenpartij het aantal perioden van 
capaciteitsverlening waarop het 
capaciteitscontract betrekking heeft, 
dienovereenkomstig aan te passen. Zij stelt ook 
de netbeheerder daarvan in kennis. 

In het geval van kwade trouw vanwege de 
capaciteitsleverancier, fraude of markt-
manipulatie, kan de commissie, na het horen van 
de capaciteitsleverancier desgevallend 
bijgestaan door zijn raadsman, of nadat hij ten 
minste naar behoren werd opgeroepen, de 
contractuele tegenpartij zoals bedoeld in artikel 
7quaterdecies, § 1 van de wet, verplichten het 
capaciteitscontract te beëindigen aan het einde 
van de lopende periode van capaciteitslevering. 
De commissie stelt de netbeheerder in kennis 
van haar beslissing. 

Art. 17. Dans le cadre du traitement d’un dossier 
de clôture d’investissement, la commission peut, 
à défaut pour le fournisseur de capacité de lui 
transmettre les informations demandées et, 
après l’en avoir dûment averti, procéder à une 
visite sur place pendant les heures d’ouverture 
ou de travail, au cours de laquelle elle peut 
consulter tous les renseignements et documents 
nécessaires et, le cas échéant, les copier. A cet 
effet, la commission peut se faire accompagner 
de tout tiers qu’elle désigne afin de se faire 
assister dans sa tâche.  

 

Art. 18. Si, au terme de son contrôle ex post, la 
commission constate qu’une capacité ou une 
offre agrégée considérée aurait dû être 
initialement classée dans une catégorie de 
capacité associée à un contrat de capacité 
couvrant un nombre de période(s) de capacité 
plus réduit, elle reclasse la capacité ou l’offre 
agrégée dans la catégorie de capacité adéquate 
en tenant compte, s’il échet, d’une marge de 
tolérance raisonnable.   

 

La commission prend sa décision après avoir 
entendu le fournisseur de capacité assisté le cas 
échéant de son conseil, ou l’avoir à tout le moins 
dûment convoqué. Elle notifie sa décision au 
fournisseur de capacité et enjoint la contrepartie 
contractuelle visée à l’article 7quaterdecies, § 
1er, de la loi de modifier en conséquence le 
nombre de période(s) de fourniture de capacité 
couvertes par le contrat de capacité. Elle en 
informe également le gestionnaire du réseau. 

 

En cas de mauvaise foi du fournisseur de 
capacité, de fraude ou de manipulation du 
marché, la commission peut, après avoir 
entendu le fournisseur de capacité assisté le cas 
échéant de son conseil, ou l’avoir à tout le moins 
dûment convoqué, enjoindre la contrepartie 
contractuelle visée à l’article 7quaterdecies, § 
1er, de la loi de mettre un terme au contrat de 
capacité à l’issue de la période de fourniture de 
capacité en cours. La commission notifie sa 
décision au gestionnaire du réseau.  
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Behoudens in geval van toepassing van artikel 
17, neemt de commissie haar besluit uiterlijk vier 
maanden na de indiening van het 
afsluitingsdossier van de investering.  

Dit artikel doet geen afbreuk aan de toepassing 
van artikel 31 van de wet. 

In geen geval mag controle ex post leiden tot de 
herklassering van een capaciteit in een hogere 
capaciteitscategorie. 

 

Hoofdstuk V. Klassering van onrechtstreekse 
buitenlandse capaciteiten 

Art. 19. Voor de klassering van de 
onrechtstreekse buitenlandse capaciteiten in 
capaciteitscategorieën sluit de commissie 
overeenkomsten met de reguleringsinstanties 
van de Staten waar die capaciteiten zijn 
gevestigd, teneinde controlemechanismen in te 
voeren in overeenstemming met de 
mechanismen bedoeld in de artikelen 7 tot 18.  
 

Hoofdstuk V. Erkenning van de 
keuringsinstellingen 

Art. 20. § 1. Om erkend te worden moet een 
keuringsinstelling aan de volgende voorwaarden 
voldoen: 

1° rechtspersoonlijkheid hebben en 
onafhankelijk zijn van elke capaciteitshouder; 

2° geaccrediteerd zijn op basis van de criteria van 
de ISO/IEC 17020/2012-norm voor de 
activiteiten bedoeld in dit besluit, 
overeenkomstig het accreditatiesysteem 
ingesteld in toepassing van Boek VIII van 
Wetboek van Economisch Recht of door een 
gelijkwaardige accrediteringssysteem ingesteld 
in een lidstaat van de Europese Economische 
Ruimte; 

3° voldoen aan de door de commissie 
vastgestelde aanvullende eisen die nodig zijn 
voor de uitvoering van haar opdrachten in het 
kader van dit besluit;  

4° zich ertoe verbinden gevolg te geven aan elk 
verzoek om informatie van de commissie en haar 
de informatie waarover ze met betrekking tot de 
gecontroleerde investeringen beschikt, te 

Sauf en cas d’application de l’article 17, la 
commission prend sa décision au plus tard 
quatre mois après l’introduction du dossier de 
clôture d’investissement. 

Le présent article ne porte pas préjudice à 
l’application de l’article 31 de la loi. 

En aucun cas le contrôle ex post ne peut mener 
au reclassement d’une capacité dans une 
catégorie de capacité supérieure. 

 

Chapitre V. Classement des capacités 
étrangères indirectes 

Art. 19. Pour le classement des capacités 
étrangères indirectes dans les catégories de 
capacité, la commission conclut des accords avec 
les autorités de régulation des Etats dans 
lesquels ces capacités sont établies en vue de 
mettre en place des mécanismes de contrôle 
conformes à ceux établis par les articles 7 à 18. 

 

Chapitre VI. Agrément des organismes de 
contrôle 
 

Art. 20. § 1er. Pour être agréé, un organisme de 
contrôle doit remplir les conditions suivantes : 

1° disposer de la personnalité juridique et être 
indépendant de tout détenteur de capacité; 

2° être accrédité sur base des critères de la 
norme ISO/IEC 17020/2012 pour les activités 
prévues dans le présent arrêté, conformément 
au système d'accréditation mis en place en 
exécution du Livre VIII du Code de droit 
économique ou par un système d'accréditation 
équivalent établi dans un pays membre de 
l'Espace économique européen; 

3° répondre aux exigences complémentaires 
déterminées par la commission nécessaire à 
l’accomplissement de leur mission en vertu du 
présent arrêté ;  

 
4° s'engager à répondre à toute demande de 
renseignements adressée par la commission et à 
lui transmettre les informations dont il dispose 
relatives aux investissements contrôlés. 
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verstrekken. 

 

§ 2. De aanvraag tot erkenning wordt ingediend 
bij de minister en vergezeld van de nodige 
bewijsstukken. Deze kent de erkenning toe of 
weigert ze na onderzoek van de aanvraag en na 
advies van de commissie. De erkenning wordt 
toegekend voor een hernieuwbare periode van 
drie jaar. 

§ 3. De minister beslist tot intrekking van de 
erkenning: 
 

1° indien de keuringsinstelling niet langer 
beantwoordt aan de erkenningsvoorwaarden 
die vastgesteld zijn in paragraaf 1; 

2° indien de keuringsinstelling het onderwerp 
uitmaakt van een intrekking van haar 
accreditatie; 

3° indien herhaaldelijke fouten zijn vastgesteld 
bij de uitoefening van haar opdrachten. 

De beslissing tot intrekking wordt gemotiveerd. 
Zij wordt pas genomen nadat de instelling werd 
verhoord of althans behoorlijk door de minister 
werd opgeroepen.  

 

§ 4. De keuringsinstelling is belast met de afgifte: 
 

1° van het certificaat bedoeld in artikel 6, 
paragraaf 1, tweede lid, 5°, voorafgaand aan de 
investering; 

2° het certificaat bedoeld in artikel 12, paragraaf 
2, 3°, na de realisatie van de investering. 

 

Hoofdstuk VII. Bijzondere voorzieningen 

Art. 21. Dit besluit treedt in werking op […].  
 

Art. 22. De minister is belast met de uitvoering 
van dit besluit. 

 

 

 

 
 

§ 2. La demande d'agrément est introduite 
auprès du ministre, accompagnée des pièces 
justificatives y afférentes. Celui-ci accorde ou 
refuse l'agrément à l'issue de l'examen de la 
demande, et après avis de la commission. 
L'agrément est délivré pour une période 
renouvelable de trois ans. 

§ 3. Le retrait d'agrément est décidé par le 
ministre : 
 

1° lorsque l'organisme de contrôle ne satisfait 
plus aux conditions d'agrément fixées au 
paragraphe 1er ; 

2° lorsque l'organisme de contrôle fait l'objet 
d'un retrait de son accréditation; 

3° lorsque des erreurs répétées sont constatées 
dans l'exercice de ses missions.  
 

La décision de retrait est motivée. Elle n'est prise 
qu'après que l'organisme a été entendu, ou à 
tout le moins dûment convoqué par le ministre. 

 

§ 4. L'organisme de contrôle est chargé de 
délivrer  : 

1° préalablement à l’investissement, le certificat 
visé à l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 2, 5° ;  

 

2° une fois l’investissement réalisé, le certificat 
visé à l’article 12, paragraphe 2, 3°. 

 

Chapitre VII. Dispositions finales 

Art. 21. Le présent arrêté entre en vigueur le […]. 

 
Art. 22. Le ministre est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. Donné à […], le […]. 
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Van Koningswege, 

De Minister van Energie, 

 
 

 

M.C. MARGHEM, 

Par le Roi, 

La Ministre de l’Energie, 

 

 

 

M. C. MARGHEM 

 

 

 

 

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 

 



  

Niet-vertrouwelijk  70/76 

BIJLAGE 1 – INVESTERINGSDREMPELS VERBONDEN AAN EEN 
CONTRACTDUUR - VOORBEELDEN UIT HET BUITENLAND 

Ierland22  

1. De standaardduur van de contracten is één jaar. Enkel bestaande en nieuwe capaciteiten die 
aanzienlijke investeringen vergen om hun capaciteit te verhogen, kunnen een capaciteitscontract voor 
maximaal tien jaar verkrijgen. Deze duurtijd van tien jaar wordt beschouwd als een goed compromis 
tussen het verminderen van het risico voor investeerders (wat zou moeten leiden tot lagere 
offerteprijzen) en het risico dat consumenten worden betrokken bij langetermijncontracten voor 
capaciteit die als gevolg van de technologische ontwikkeling verouderd kan raken.23  

Om in aanmerking te komen voor een contract voor tien jaar, moeten de capaciteitshouders aantonen 
dat zij zullen investeren boven een bepaalde drempel, uitgedrukt in €/derated MW extra capaciteit, 
die momenteel is vastgesteld op € 300.000/MW, wat overeenkomt met ongeveer 40 % van de bruto-
investeringskosten (investeringen + financieringskosten) van de beste huidige nieuwkomer. 

Het bedrag van € 300.000/MW wordt verantwoord door een benchmark met de mechanismen UK en 
ISO NE.24 De drempel van € 300.000/derated MW biedt elke capaciteit die een grote investering vergt, 
de mogelijkheid om een meerjarige offerte in te dienen. 

Deze drempel en de keuze van de beste nieuwkomer op de markt worden voor elke veiling door de 
autoriteiten vastgesteld.  

De beste nieuwkomer komt overeen met de capaciteit waarvoor de Net CONE (net cost of new entrant) 
het laagst is25. De netto CONE wordt als volgt vastgesteld: 

 

 

Dit komt overeen met het laagste aanbod dat een nieuwe piekcapaciteit zou verwezenlijken op de 
capaciteitsmarkt. Er wordt dus gekozen voor de nieuwe capaciteit waarvan de missing money het 
geringst is. 

 

                                                           

22 Bron: State aid decisions 
23 SEM-16-039, 6.4.4. 
24 CRM ingevoerd in New England (US). 
25 SEM-18-156. 
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Tabel 1: BNE Gross and Net CONE for capacity Year 2022/23 (€/kW-de-rated, nominal) 

 

Bron: SEM-18-156 

De piekeenheid die als de beste nieuwkomer wordt beschouwd, is een OCGT-eenheid van 190 MW op 
kerosine, geïnstalleerd in Noord-Ierland. De netto CONE die als referentie wordt gebruikt voor de 
veiling in T-4 voor levering vanaf 2022 bedraagt dus € 92,3/kW/jaar. De bruto-investeringskosten van 
deze eenheid worden vervolgens vergeleken met de investeringsdrempel.  

In de volgende tabel wordt de vergelijking tussen de investeringskosten van het BNE en de 
drempelwaarde gedetailleerd weergegeven. 

 

Tabel 2: Vergelijking van de investeringskosten met de drempel in Ierland (Updated gross investment costs) 

 

Bron: SEM-18-155 
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2. Bestaande eenheden die deze drempel niet halen en bestaande eenheden die renovatie-
investeringen uitvoeren zonder capaciteit toe te voegen, hebben slechts recht op een contract van één 
jaar, maar kunnen een afwijking vragen van de limietprijs van de offertes waarvan het niveau 
overeenstemt met 0,5 x Net CONE (cost of new entrant), of € 46,15/kW/jaar. Deze price cap is voor 
alle technologieën gelijk en wordt enkel op de bestaande eenheden toegepast. Zowel nieuwe 
capaciteiten als de vraagflexibiliteit (DSU – demand side units) kunnen offertes indienen waarvan de 
maximumprijs gelijk is aan de price cap van de veiling (1,5 x Net CONE of € 138,45/kW/jaar). De 
vermelde waarden zijn de waarden die van toepassing zijn voor de veiling T-4 voor levering vanaf 
2022/23. 

3. De regulator beslist of aan de voorwaarden is voldaan om een contract voor 10 jaar te verkrijgen 
na analyse van het investeringsdossier. Alleen de werkelijke kosten voor het leveren van extra 
capaciteit worden in aanmerking genomen. Het rechtskader omschrijft geen enkel precies criterium 
om in aanmerking te komen. De regulator heeft een ruime discretionaire bevoegdheid om informatie 
op te vragen en zijn analyse uit te voeren. Tijdens de veiling kan een deelnemer die de drempel 
overschrijdt, de gevraagde looptijd van zijn contract aanpassen aan elke fase van de veiling.  

4. Een nieuwe capaciteit waarvan de bouw wordt voltooid met een maximale vertraging van 18 
maanden ten opzichte van het begin van de eerste leveringsperiode, behoudt het recht op een 
vergoeding voor de capaciteit voor de resterende 8,5 jaar van haar contract. 

Groot-Brittannië  

5. In de Electricity Capacity Regulation wordt de volgende definitie van drempels gegeven:  

"15 year minimum £/kW threshold" means the minimum amount of capital expenditure per 
kilowatt of de-rated capacity which a bidder must commit to spending on a generating CMU 
to be eligible to bid for a capacity obligation for a period of more than 3 and up to 15 delivery 
years; 

"3 year minimum £/kW threshold" means the minimum amount of capital expenditure per 
kilowatt of de-rated capacity which a bidder must commit to spending on a generating CMU 
to be eligible to bid for a capacity obligation for a period of 2 or 3 delivery years. 

6. Voor veilingen in T-4: 

- operatoren die investeren in nieuwe productie-eenheden kunnen een contract voor 
vijftien jaar verkrijgen, mits de investering een drempel van £ 270.000/MW overschrijdt 
(voor de veiling in T-4 voor levering in 2022-23); 

- operatoren die investeren in de renovatie van bestaande productie-eenheden kunnen 
een contract voor drie jaar verkrijgen, mits de investering de drempel van £ 135.000/MW 
overschrijdt (voor de veiling in T-4 voor levering in 2022-23). 

De looptijd van vijftien jaar is gekozen om de herfinanciering van de schuld mogelijk te maken. 

De drempel van vijftien jaar is gebaseerd op een schatting van de minimale CAPEX van een OCGT, die 
werd uitgekozen omdat het de minst kapitaalintensieve technologie voor elektriciteitsproductie is. 
Deze drempel wordt laag genoeg geacht om niet aan te zetten tot onnodige uitgaven en hoog genoeg 
om te voorkomen dat bestaande eenheden met beperkte investeringen deze drempel kunnen halen. 

De drempel van drie jaar is vastgesteld om de duurste renovaties de kans te bieden op een 
meerjarencontract (based on the lower end of estimates of the cost of fitting selective catalytic 
reduction on coal plant), dit om eenheden die routinerenovaties uitvoeren, uit te sluiten. 
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De investeringen worden geboekt per Capacity Market Unit (CMU). Voor de nieuwe investeringen gaat 
het om CAPEX gerealiseerd in de periode van 77 maanden voorafgaand aan het begin van de 
leveringsperiode. Voor de bestaande capaciteiten gaat het om investeringen tussen de bekendmaking 
van het veilingresultaat en het begin van de leveringsperiode. 

DSR en de andere productie-eenheden kunnen slechts een contract van één jaar krijgen. Deze 
discriminatie ten aanzien van DSR werd aangevochten voor de rechtbank26, wat resulteerde in de 
schorsing van het CRM. 

7. Voor veilingen in T-1 is de duur van de contracten beperkt tot één jaar voor alle capaciteitstypen. 

De contractuele voorwaarden zijn gekozen om in overeenstemming te zijn met de economische 
levensduur van de investering.27 

8. Om in aanmerking te komen voor een meerjarencontract voor de CMU, moet de kandidaat een 
door een onafhankelijke technisch deskundige afgegeven certificaat voorleggen waarin het bedrag van 
de geplande investeringen en de naleving van de toekenningsvoorwaarden worden bevestigd. Het 
betreft een uitgavenverbintenis. Bij de ingebruikname van de eenheid moet door een onafhankelijke 
technisch deskundige een tweede certificaat worden verstrekt waarin wordt bevestigd dat het bedrag 
daadwerkelijk is geïnvesteerd. Als de drempel niet wordt bereikt, wordt de duur van het contract 
verkort. Indien het certificaat niet wordt verstrekt, wordt het contract teruggebracht tot één jaar. De 
herziening van de contractduur zorgt ervoor dat de aan het einde van de veiling vastgestelde 
capaciteitsindeling niet wordt gewijzigd. 

9. Tijdens de veiling geeft de bieder aan hoeveel contractjaren hij wenst tegen de price cap. Dit 
systeem lijkt echter zeer zelden te worden gebruikt, en slechts voor minimale variaties (enkele 
contracten met een looptijd van 14 jaar in plaats van 15 jaar). De bieder heeft ook de mogelijkheid om 
de prijs aan te geven waartegen hij afziet van de investering in een bestaande eenheid en een contract 
van één jaar wenst te verkrijgen. 

Italië28  

10. Langetermijncapaciteitscontracten zijn mogelijk voor investeringen (nieuw of met betrekking 
tot bestaand grondig gerenoveerd productievermogen29) waarvan het bedrag uitgedrukt in €/MW niet 
minder dan 40 % bedraagt van de gemiddelde investeringskosten (alleen de initiële bouwkosten) van 
een nieuwe piekunit die als referentie wordt gebruikt voor het bepalen van de CONE. Deze technologie 
wordt gekenmerkt door de laagste vaste kosten en de hoogste variabele kosten. Het betreft 
momenteel een gasturbine met open cyclus (OCGT) met een vermogen van 50 MW tot 150 MW30. De 
investeringskosten ervan worden geraamd op € 465.000/MW tot € 580.000/MW afhankelijk van de 
geografische ligging. De drempel ligt dus tussen € 186.000 en € 232.000/MW. Deze drempel is bedoeld 
om ervoor te zorgen dat langetermijncontracten uitsluitend worden gegund aan de meest risicovolle 
investeringen die niet kunnen worden gefinancierd op basis van kortetermijncontracten. 

11. Voor veilingen georganiseerd in T-3, T-2 en T-1 is de contractduur één jaar. 

                                                           

26 Zaak T-793/14 van 15 november 2018 (Tempus). 
27 Voor thermische en hydraulische eenheden is de lijst van technische elementen die minstens moeten worden vervangen 

om een contract voor 15 jaar te verkrijgen, opgenomen in de werkingsregels. 
28 Bron: State aid decisions Nr. SA.46 100 (2017N) – Poland – Planned Polish capacity mechanism van 7 februari 2018 
29 Voor thermische en hydraulische eenheden is de lijst van technische elementen die ten minste moeten worden vervangen 

om een contract voor 15 jaar te verkrijgen, opgenomen in de bedrijfsvoorschriften. 
30 https://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/592-17.pdf  

 

https://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/592-17.pdf
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De methodologie die wordt gebruikt om de investeringsdrempel vast te stellen, is in overeenstemming 
met de methode die wordt toegepast in het Ierse CRM. 

Polen31  

12. Voor capaciteiten waarvoor geen investeringen nodig zijn, geldt het contract voor één jaar. Als 
de CAPEX hoger zijn dan PLN 0,5M/MW32 (€ 120.000/MW), geldt het contract voor 5 jaar. Als de CAPEX 
hoger zijn dan PLN 3M/MW (€ 700.000/MW), geldt het contract voor 15 jaar. Deze drempels werden 
vastgesteld op basis van een vergelijking van de investeringskosten van verschillende soorten 
thermische eenheden. Volgens de door de Poolse autoriteiten verstrekte informatie over de 
investeringskosten per technologie zouden de meeste nieuwe steenkool-, CCGT-, biomassa- en WKK-
eenheden een contract met een looptijd van 15 jaar krijgen. OCGT's en grote renovaties van 
ecologische aard zouden een contract voor 5 jaar kunnen krijgen. 

De autoriteiten hebben zich ertoe verbonden de investeringsdrempels uitsluitend naar beneden bij te 
stellen en de EC in kennis te stellen van een wijziging van deze drempels met meer dan 20 %. Zij hebben 
er zich ook toe verbonden dat de drempels de technologische neutraliteit waarborgen en met name, 
dat de CCGT-eenheden tijdens de hele looptijd van het CRM in aanmerking komen voor een 
contractduur van 15 jaar. 

De bovengenoemde contractduur kan met twee jaar worden verlengd voor 
warmtekrachtkoppelingseenheden die de helft van de geproduceerde warmte leveren aan het 
stadsverwarmingsnet of aan nieuwe of gemoderniseerde capaciteiten met een uitstoot van minder 
dan of gelijk aan 450 kg CO2/MWh. 

De gevraagde duur van het capaciteitscontract kan tijdens de veiling worden herzien, maar het volume 
kan niet worden gewijzigd.  

De in aanmerking genomen MW zijn de netto extra geïnstalleerde MW.  

De in aanmerking komende CAPEX worden vastgesteld op basis van de investeringskosten (exclusief 
financiële kosten) die in de 5 jaar voorafgaand aan het leveringsjaar moeten worden gemaakt (NB: de 
veiling vindt plaats aan het einde van T-5). Een uitzondering werd gemaakt voor de eerste hoofdveiling. 
De eenheden die vóór 1 juli 2017 in gebruik werden genomen, werden beschouwd als nieuwe 
capaciteiten en hadden recht op een meerjarencontract, op voorwaarde dat de investeringen die sinds 
januari 2014 werden gedaan, de drempel overschrijden. Deze bepaling was bedoeld om te voorkomen 
dat de ontwikkeling van projecten kunstmatig zou worden vertraagd. De controle ex ante van de CAPEX 
is gebaseerd op het rapport van een onafhankelijke deskundige die verklaart dat de investering 
noodzakelijk is om elektriciteit te produceren of de vraag te verminderen en op een verklaring van de 
aanbieder dat hij de drempel bereikt. 

Tijdens de uitvoering van de investering volgt de transmissienetbeheerder (PSE) de evolutie van deze 
uitgaven op basis van de facturen. 

Bij de ingebruikname moeten de CAPEX gecertificeerd zijn door middel van een onafhankelijk technical 
assessment, wordt de beschikbaarheid van 95% van de capaciteit gedurende minstens een uur wordt 
gecontroleerd, evenals de naleving van de milieunormen. De contractant heeft dan 3 jaar de tijd om 
te bewijzen dat hij het vereiste bedrag heeft besteed. 

De duur van het contract speelt ook een rol in het boetemechanisme. Afhankelijk van de ernst van het 
geval wordt de capaciteit, indien ze niet voldoet aan de milestones, onderworpen aan een financiële 

                                                           

31 Bron: State aid decisions 
32 Wisselkoers : 1 € = 4,25 PLN. 
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boete, de verbreking van het capaciteitscontract of de vermindering van het contract tot één jaar 
zonder vermindering van de capaciteitsverplichting (zodat ze verplicht is capaciteit in te kopen op de 
secundaire markt), met inbegrip van de volgende twee veilingen. 

Frankrijk 

13. Aangezien het gedecentraliseerde capaciteitsmechanisme onvoldoende zicht op de inkomsten 
biedt om nieuwe capaciteiten te ontwikkelen, werd het in 2018 aangevuld met een mechanisme voor 
offerteaanvragen voor nieuwe capaciteiten. De aan het einde van de veiling gekozen capaciteiten 
krijgen zeven jaar lang een aanvullende vergoeding. 

14. Om aanmerking te komen, moet een productie-eenheid haar geïnstalleerd vermogen met ten 
minste 20 % verhogen of van primaire energiebron veranderen, en moet een afschakelingscapaciteit 
haar onderschreven vermogen met ten minste 20 % verhogen (op bepaalde sites). Enkel de nieuwe 
capaciteit krijgt de aanvullende vergoeding. 
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BIJLAGE 2 

Reacties ontvangen tijdens de openbare raadpleging 

1) Febeliec  

2) Zandvliet Power (vertrouwelijk) 

3) GE Power  

4) ODE  

5) Febeg  

6) Centrica (vertrouwelijk) 

 

BIJLAGE 3 

Advies van Elia System Operator 

 


