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a 

INLEIDING 

1. In het kader van de voorbereiding van de eerste veiling Y-4 die in 2021 zal plaatsvinden met 
capaciteitslevering startend op 1 november 2025, heeft de CREG op 30 juni 2020, een ontwerpvoorstel 
geformuleerd voor de brutokost van een nieuwkomer en de correctiefactor X. Na een openbare 
raadpleging formuleerde de CREG het ontwerpvoorstel 2086/2 op 24 september 2020. Wegens het 
ontbreken van een wettelijke basis (enkel een ontwerp van koninklijk besluit was beschikbaar), kon de 
CREG geen formeel voorstel uitbrengen en bleef dit document het statuut van ontwerpvoorstel 
behouden. De wettelijke basis is er gekomen met het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling 
van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun 
berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, 
alsook de methode en de voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de 
toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme (hierna, “het koninklijk besluit van 28 april 2021”).  

2. Het voorliggende voorstel wordt gemaakt met toepassing van artikel 4, §1, van het koninklijk 
beluit van 28 april 2021 en bevat het voorstel van de CREG voor de brutokost van een nieuwkomer en 
de correctiefactor X. 

3. Dit voorstel bestaat uit vier hoofdstukken.  

In het eerste hoofdstuk wordt het wettelijke kader behandeld.  

Het tweede hoofdstuk bevat de antecedenten en het overzicht van de reacties op de openbare 
raadpleging over het ontwerpvoorstel (C)2267 van de CREG. 

Het derde hoofdstuk bevat het eigenlijke voorstel voor de brutokost van een nieuwkomer en de 
correctiefactor X.  

Het vierde hoofdstuk bevat de conclusie van dit voorstel. 

4. Dit voorstel werd goedgekeurd door het directiecomité van de CREG door middel van een 
schriftelijke procedure op 10 september 2021. 
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1. WETTELIJK KADER  

1.1. NATIONALE WETGEVING 

1.1.1 De Elektriciteitswet 

5. Op 22 april 2019 werd de wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt, teneinde een capaciteitsvergoedingsmechanisme in te stellen, 
goedgekeurd. Deze wet creëert een algemeen kader met het oog op de invoering van een marktbreed 
capaciteitsmechanisme en bepaalt het proces en de taakverdeling voor de uitwerking van de 
verschillende deelaspecten van het capaciteitsvergoedingsmechanisme door middel van diverse 
koninklijke besluiten en marktregels. Deze wet werd gewijzigd door de wet van 15 maart 2021 tot 
wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot 
wijziging van de wet van 22 april 2019 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt, teneinde een capaciteitsvergoedingsmechanisme in te stellen.  

 

6. Artikel 7undecies, §1, van de Elektriciteitswet legt het basisprincipe van periodieke veilingen vast 
en benadrukt onder meer het belang van de kostenbeheersing van het ingestelde 
capaciteitsvergoedingsmechanisme:  

“Er wordt een capaciteitsvergoedingsmechanisme ingesteld. 

Het capaciteitsvergoedingsmechanisme functioneert op basis van periodieke veilingen met 
het oog op de toekenning van de capaciteitsvergoeding. 

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

 

7. Artikel 7undecies, §2 van de Elektriciteitswet voorziet: 

“De Koning bepaalt bij besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, met welke 
parameters het volume van de aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun 
berekeningsmethode, op voorstel van de commissie, na raadpleging van de marktspelers, 
en na advies van de Algemene Directie Energie. 

De Koning bepaalt bij besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de andere dan de 
in het eerste lid bedoelde parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, 
d.w.z. de reductiefactoren, de referentieprijs, de intermediaire prijslimiet(en) die van 
toepassing is / zijn op bepaalde capaciteiten die beantwoorden aan specifieke criteria, en de 
uitoefenprijs, inclusief hun berekeningsmethode, op voorstel van de netbeheerder, dat 
wordt opgesteld na raadpleging van de marktdeelnemers, en na advies van de commissie.” 

 

8. Artikel 7undecies, §3 van de Elektriciteitswet voorziet: 

“Op basis van de door de Koning overeenkomstig paragraaf 2, eerste lid, bepaalde 
parameters en hun berekeningsmethoden, stelt de netbeheerder een verslag op met de 
berekeningen die nodig zijn voor het opstellen van het in paragraaf 4 bedoelde voorstel. 

Op basis van de door de Koning in toepassing van paragraaf 2, tweede lid, bepaalde 
parameters en berekeningsmethoden, doet de netbeheerder een voorstel voor de 
reductiefactoren, de referentieprijs, de intermediaire prijslimiet(en) en de uitoefenprijs voor 
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de veilingen vier jaar en één jaar voor de periode van de capaciteitslevering, alsook voor het 
maximale volume aan capaciteit dat in het kader van de betreffende veiling kan 
gecontracteerd worden met alle houders van niet bewezen capaciteit. 

Uiterlijk op 15 november van ieder jaar worden het verslag en het voorstel van de 
netbeheerder bedoeld in het eerste en tweede lid overgemaakt aan de minister, de 
commissie en de Algemene Directie Energie. 

Uiterlijk op 1 februari van ieder erop volgend jaar, geeft de commissie een advies aan de 
minister over het voorstel van de netbeheerder bedoeld in het tweede lid.” 

 

9. Artikel 7undecies, §4 van de Elektriciteitswet voorziet: 

“Uiterlijk op 1 februari van ieder erop volgend jaar, doet de commissie aan de minister, een 
voorstel over de specifieke waarden van de parameters waarmee het volume aan te kopen 
capaciteit wordt bepaald bedoeld in paragraaf 2, eerste lid, met het oog op de organisatie 
van de veilingen vier jaar en één jaar voor de periode van capaciteitslevering, en bezorgt 
daarvan een kopie aan de Algemene Directie Energie en de netbeheerder. De commissie 
doet dat voorstel na toepassing van de betreffende berekeningsmethode bedoeld in 
paragraaf 2, eerste lid, en op basis van de berekeningen van het in paragraaf 3, lid 1, 
bedoelde verslag van de netbeheerder. Dit voorstel bevat eveneens een voorstel voor het 
minimale volume dat moet worden gereserveerd voor de veiling die één jaar voor de periode 
van capaciteitslevering plaatsvindt. Dit minimaal te reserveren volume is minstens gelijk aan 
de capaciteit die gemiddeld minder dan 200 draaiuren heeft per jaar teneinde de totale 
piekcapaciteit af te dekken.” 

 

10. Artikel 7undecies, §5 van de Elektriciteitswet voorziet: 

“Uiterlijk op 1 maart van ieder jaar geven de Algemene Directie Energie en de netbeheerder 
een advies aan de minister over het voorstel van de commissie bedoeld in paragraaf 4.” 

 

11. Artikel 7undecies, §6, eerste lid van de Elektriciteitswet voorziet: 

“Uiterlijk op 31 maart van ieder jaar, op basis van de voorstellen en de adviezen bedoeld in 
de paragrafen 3, 4 en 5, met het oog op het verzekeren van het vereiste niveau aan 
bevoorradingszekerheid zoals bepaald in paragraaf 7, na overleg in de Ministerraad, geeft 
de minister instructie aan de netbeheerder om de veilingen te organiseren voor de 
onderzochte perioden van capaciteitslevering, stelt de parameters vast die nodig zijn voor 
hun organisatie, bepaalt het maximale volume aan capaciteit dat in het kader van de 
betreffende veiling kan gecontracteerd worden met alle houders van niet bewezen 
capaciteit, en bepaalt het minimaal te reserveren volume voor de veiling die één jaar voor 
de periode van capaciteitslevering georganiseerd wordt. Dit minimaal te reserveren volume 
is minstens gelijk aan de capaciteit die gemiddeld minder dan 200 draaiuren heeft per jaar 
teneinde de totale piekcapaciteit af te dekken.” 
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12. Artikel 7undecies, §6, eerste lid van de Elektriciteitswet verwijst tevens naar artikel 7undecies, 
§7, van de Elektriciteitswet daar waar het gaat om de bepaling van het vereiste niveau aan 
bevoorradingszekerheid (“de betrouwbaarheidsnorm”). Met betrekking tot de 
betrouwbaarheidsnorm bepaalt artikel 7undecies, §7, van de Elektriciteitswet het volgende: 

“Het niveau van bevoorradingszekerheid te bereiken door het capaciteitsvergoedings-
mechanisme, komt overeen met de betrouwbaarheidsnorm. De vraagcurves voor de 
veilingen worden zodanig gekalibreerd dat deze betrouwbaarheidsnorm bereikt wordt. 

Op voorstel van de commissie, gebaseerd op de methode bedoeld in artikel 23(6) van de 
Verordening (EU) nr. 2019/943, bepaalt de Koning, na advies van de Algemene Directie 
Energie en van de netbeheerder, bij een besluit overlegd in Ministerraad, de 
betrouwbaarheidsnorm. Hetgeen bepaald wordt in artikel 7bis, § 2, geldt als 
betrouwbaarheidsnorm totdat de Koning de betrouwbaarheidsnorm heeft bepaald 
krachtens dit lid. 

De Algemene Directie Energie, in samenwerking met het Federaal Planbureau en de 
commissie, wordt aangewezen als de bevoegde autoriteit om de enkele raming vast te 
stellen van de waarde van de verloren belasting, bedoeld in artikel 11 van de Verordening 
(EU) 2019/943 en, voor het eerst, binnen de zes maanden na de publicatie van het 
goedgekeurde voorstel, bedoeld in artikel 23, lid 6, ervan. Elke enkele raming, vastgesteld 
door de Algemene Directie Energie in uitvoering van deze Verordening, wordt goedgekeurd 
door de Koning bij besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad. 

De Algemene Directie Energie wordt aangewezen om de kosten voor een nieuwe toegang te 
bepalen, bedoeld in artikel 23, lid 6, van de Verordening (EU) 2019/943 van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit. De 
kost van een nieuwe toegang wordt goedgekeurd door de Koning bij besluit, vastgesteld na 
overleg in de Ministerraad. 

Voor de opmaak van het verslag, de adviezen, de voorstellen en van de beslissing bedoeld in 
de paragrafen 2 tot en met 6 wordt rekening gehouden met de betrouwbaarheidsnorm die 
in werking is op 15 september van het jaar voorafgaand aan het jaar van de veiling.” 

 

1.1.2 Het koninklijk besluit van 28 april 2021 

13. In uitvoering van artikel 7undecies, §§2, 3 en 6 van de Elektriciteitswet werd het koninklijk 
besluit aangenomen van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te 
kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die 
nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen 
van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van 
het capaciteitsvergoedingsmechanisme.  

14. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 april 2021 legt het volgende vast: 

§ 1. De netbeheerder maakt zijn verslag en zijn voorstel bedoeld in artikel 7undecies, § 3, 
van de wet van 29 april 1999 en zoals beschreven in artikel 7, § 2 op basis van een 
referentiescenario, bedoeld in artikel 3, § 7 en de intermediaire waarden, bedoeld in artikel 
4, op. 

§ 2. De commissie doet haar voorstel bedoeld in artikel 7undecies, § 4, van de wet van 29 
april 1999, op basis van datzelfde referentiescenario en dezelfde intermediaire waarden. 
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15. Met betrekking tot de intermediaire waarden bepaalt artikel 4 van het Koninklijk besluit van 28 
april 2021: 

“§ 1. De commissie stelt in samenwerking met de netbeheerder een voorstel op van de 
volgende intermediaire waarden : 

1° de brutokost van een nieuwkomer van de technologieën die opgenomen zijn in de 
beperkte lijst van technologieën, bedoeld in artikel 10, § 4; 

2° de correctiefactor X, die toelaat de maximumprijs te bepalen, zoals bedoeld in artikel 10, 
§ 8 en 9, en die toelaat het maximale volume tegen de maximumprijs te berekenen, door het 
niveau van bevoorradingszekerheid aan te passen, zoals bedoeld in artikel 11, § 2, 1°. 

§ 2. Het voorstel wordt onderworpen aan een openbare raadpleging gedurende minimaal 
één maand en wordt aangepast in functie van de resultaten ervan. Dit voorstel omvat 
eveneens de gewogen gemiddelde kost van kapitaal die in aanmerking genomen is in 
paragraaf 1, 1°, teneinde de brutokost van een nieuwkomer te berekenen. 

§ 3. De intermediaire waarden worden uiterlijk op 15 september van elk jaar vastgelegd 
door de Minister op basis van het voorstel van de commissie en diens consultatieverslag. De 
Minister kan hierbij afwijken van het voorstel van de commissie mits passende motivatie.” 

 

16. Artikel 10, §4 van het koninklijk besluit van 28 april 2021 bepaalt het volgende: 

“De methode voor het bepalen van de brutokost van verschillende technologieën, bedoeld 
in artikel 5, is de in overeenstemming met artikel 27 van Verordening (EU) 2019/943 
goedgekeurde methodologie van artikel 23, lid 6 van Verordening (EU) 2019/943. Indien een 
dergelijke methode ontbreekt op het moment van de berekening, zal de brutokost van 
verschillende technologieën worden bepaald volgens de twee hieronder beschreven stappen 
: 

Eerst wordt op basis van de volgende criteria een beperkte lijst van in aanmerking komende 
technologieën opgesteld : 

1° de referentie voor elke technologie moet een nieuwkomer zijn, die nog niet toegetreden 
is tot de elektriciteitsmarkt en waarvoor nog geen bestaande infrastructuur beschikbaar is; 

2° de lijst is gebaseerd op de in de Belgische regelzone bestaande technologieën en op de 
technologieën die redelijkerwijs voor het betrokken jaar beschikbaar zouden kunnen zijn; 

3° voor technologieën met een aantal draaiuren van dezelfde grootteorde, worden de 
technologieën met significant hogere kostenparameters uitgesloten van de beperkte lijst; 

4° de technologieën moeten voldoen aan de CO2-emissiegrenswaarden, bedoeld in artikel 
22, lid 4, van Verordening (EU) 2019/943 en andere wettelijke grenswaarden. 
Ten tweede wordt een gedetailleerde analyse van de kosten over de hele levensduur van de 
referentie voor elke technologie uitgevoerd op basis van de beperkte lijst van in aanmerking 
komende technologieën en rekening houdend met de reductiefactor verbonden aan elke 
technologie, zoals bedoeld in artikel 13, om de waarde van de brutokost van een 
nieuwkomer te bepalen, evenals het bijbehorende referentiemodel voor elke technologie .” 

17. Artikel 10, §8 en §9 van het koninklijk besluit van 28 april 2021 bepalen het volgende: 

“  § 8. De maximumprijs wordt bepaald als het product van de nettokost van een 
nieuwkomer, vermenigvuldigd met de correctiefactor X zoals vastgelegd overeenkomstig 
artikel 4, § 3. 

  § 9. De waarde van de correctiefactor X houdt rekening met de onzekerheden die verband 
houden met de raming van de nettokost van een nieuwkomer, zowel wat betreft 
kostenverschillen tussen de in aanmerking genomen technologieën, de variabiliteit van de 
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brutokost van een nieuwkomer die verbonden is aan verschillende technologieën, als wat 
betreft de bepaling van de jaarlijkse inframarginale inkomsten en netto inkomsten uit 
balanceringsdiensten.” 

 

1.2. DE ELEKTRICITEITSVERORDENING 

18. Voor de berekeningsmethode van de intermediaire waarden verwijst het koninklijk besluit van 
28 april 2021 naar artikel 23, lid 6, van de verordening (EU) 2019/943 van 5 juni 2019 betreffende de 
interne markt voor elektriciteit (hierna, de “Elektriciteitsverordening”). Voor de berekening van de 
kosten voor een nieuwe toegang wordt ook in artikel 7undecies, §7 van de elektriciteitswet verwezen 
naar dezelfde bepalingen van de Elektriciteitsverordening. 

19. Daarin wordt het volgende bepaald: 

“Uiterlijk op 5 januari 2020 dient het ENTSB voor elektriciteit bij ACER een 
ontwerpmethodologie in voor de berekening van:  

a) de waarde van de verloren belasting;  

b) de "kosten voor nieuwe toegang" voor productie of vraagrespons, en  

c) de in artikel 25 bedoelde betrouwbaarheidsnorm.  

De methodologie is gebaseerd op transparante, objectieve en verifieerbare criteria.” 

Op 2 oktober 2020 nam ACER de beslissing 23/2020 over de methodologie voor de berekening van de 
waarde van de verloren belasting, de kost voor nieuwe toegang en de betrouwbaarheidsnorm. 

2. ANTECEDENTEN 

2.1. ALGEMEEN 

20. Op 24 september 2020 formuleerde de CREG haar ontwerpvoorstel (C)2086/2, waarbij de 
brutokost van een nieuwkomer en de correctiefactor X werd bepaald met het oog op de veiling in 2021 
(hierna, “ontwerpvoorstel 2086/2”)1. 

21. Op 20 oktober 2020 ontving de CREG een kopie van de brief van de Minister bevoegd voor 
energie gericht aan Elia, waarin de intermediaire waarden werden aangegeven die Elia diende te 
gebruiken in het kader van de voorbereidingswerkzaamheden voor de eerste CRM-veiling. Op 2 punten 
werd van het ontwerpvoorstel 2086/2 afgeweken : 

- er werd gevraagd aan Elia om geen rekening te houden met market response uit de lijst van 
technologieën. 

- er werd gevraagd aan Elia om een correctiefactor X van 1,5 te gebruiken in plaats van 1,1 door 
de CREG voorgesteld.  

 

1 Ontwerpvoorstel (C)2086/2 van 24 september 2020, zie https://www.creg.be/nl/publicaties/voorstel-c20862  

https://www.creg.be/nl/publicaties/voorstel-c20862
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22. Op 28 januari 2021 formuleerde de CREG het ontwerpvoorstel (C)2192/1 over de parameters 
waarmee de aan te kopen hoeveelheid capaciteit wordt bepaald voor de Y-4 veiling in 2021 met 
leveringsperiode 2025-2026. In het kader van het opmaken van dit ontwerpvoorstel had de CREG aan 
Elia gedetailleerde kwantitatieve informatie opgevraagd over de simulaties die Elia had gemaakt bij 
het opstellen van het netbeheerdersverslag. Deze vraag werd herhaald in april en mei 2021, evenwel 
zonder positief gevolg. De gevraagde informatie had nuttig gebruikt kunnen worden in het kader van 
de bepaling van de jaarlijkse infra-marginale inkomsten, nodig voor de bepaling van de correctiefactor 
X. 

23. Op 28 april 2021 werd het koninklijk besluit tot vaststelling van de parameters waarmee het 
volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere 
parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden 
tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) 
in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme genomen. 

24. Op 30 april 2021 nam de Minister bevoegd voor Energie een Ministerieel besluit tot vaststelling 
van de intermediaire waarden voor de veiling in 2021 overeenkomstig artikel 4, § 3, van het koninklijk 
besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen 
capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig 
zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van 
individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme. De inhoud van dit Ministerieel besluit ligt in lijn met de hoger 
vermelde brief van 20 oktober 2020.  

25. Op 7 mei 2021 heeft de Algemene Directie Energie, op basis van de bevoegdheden die haar 
werden toegekend door artikel 7undecies, §7, van de Elektriciteitswet, in een nota “Détermination du 
coût d’un nouvel entrant (CoNE)”de kosten voor een nieuwe toegang voor door de Algemene Directie 
Energie weerhouden referentietechnologieën bepaald, met het oog op het uitwerken van een voorstel 
van betrouwbaarheidsnorm door de CREG. 

26. Op 28 mei 2021 heeft de CREG, op vraag van de Minister bevoegd voor Energie, een voorstel 
van betrouwbaarheidsnorm voor het Belgisch grondgebied uitgebracht2. 

27. In het kader van de samenwerking met de netbeheerder die vereist is door het koninklijk besluit 
van 28 april 2021, heeft de CREG, op 28 juli 2021, de grote lijnen van dit voorstel overgemaakt aan Elia 
met het oog op een eerste feedback. Op 29 juli 2021 ontving de CREG de reactie van Elia.  

28. Op 27 augustus 2021 nam de Europese Commissie een positieve beslissing inzake het 
voorgestelde capaciteitsvergoedingsmechanisme in België.3 

29. Op 31 augustus 2021 werd het koninklijk besluit tot vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm 
en tot goedkeuring van de waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang, 
genomen.  

30. Op 7 september vond een samenwerkingsvergadering plaats tussen Elia en de CREG. Tijdens 
deze vergadering werd weliswaar geen gemeenschappelijk standpunt bereikt, maar werd door de 
CREG voorgesteld om na de publicatie van het netbeheerdersverslag, voorzien tegen 15 november 
2021, een overleg aan te vatten over de berekening van de correctiefactor, met het oog op de bepaling 
ervan voor de veilingen vanaf 2023. 

 

2 Voorstel (C)2243 van 28 mei 2021: voorstel van betrouwbaarheidsnorm voor het Belgisch grondgebied, 

https://www.creg.be/nl/publicaties/voorstel-c2243  
3 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202137/288236_2313671_226_2.pdf  

https://www.creg.be/nl/publicaties/voorstel-c2243
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202137/288236_2313671_226_2.pdf
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2.2. RAADPLEGING 

31. Overeenkomstig artikel 4, §2, van het koninklijk besluit van 28 april 2021 werd gedurende 
minstens één maand een openbare raadpleging georganiseerd via de website van de CREG over het 
ontwerpvoorstel. De raadpleging ving aan op 30 juli 2021 en eindigde op 31 augustus 2021. 

2.2.1. Overzicht van de reacties 

32. De CREG ontving drie niet-vertrouwelijke reacties op de raadpleging, namelijk van : 

- Elia; 

- FEBEG; 

- Febeliec. 

De drie ontvangen reacties bevinden zich in bijlage 1. 

2.2.2. Analyse van de ontvangen reacties 

In deze sectie beperkt de CREG zich tot de analyse van de voornaamste reacties.  

2.2.2.1. Algemene opmerkingen 

33. Elia benadrukt in haar reactie haar constructieve samenwerking met de CREG.  

In de mate dat Elia de door de CREG op verschillende momenten gevraagde informatie die zij nodig 
acht om de correctiefactor beter te kunnen kwantificeren, niet overmaakt aan de CREG, (zie 
randnummer 22 – Antecedenten), deelt de CREG de mening van Elia inzake de constructieve 
samenwerking niet.  

34. FEBEG betreurt het feit dat het document van de Algemene Directie Energie van 7 mei 2021 niet 
publiek beschikbaar was, waardoor het geven van feedback bemoeilijkt werd. 

De CREG begrijpt de reactie van FEBEG, maar is zelf niet de auteur van dit document en wenst dit niet 
te publiceren zonder voorafgaandelijke goedkeuring van de Algemene Directie Energie.  

35. Febeliec vindt de timing van de openbare raadpleging te vroeg, gezien de resultaten van de 
eerste veiling nog niet gekend zijn en dat de beslissing van de Europese Commissie evenmin gekend is.  

De openbare raadpleging werd zo laat mogelijk opgestart, maar moest de CREG toelaten om vóór 15 
september (datum waarop de Minister over de intermediaire waarden dient te beslissen) een voorstel 
aan de Minister over te maken. De CREG hoopt dat een constructieve discussie over verbeteringen aan 
het design en de tijdslijn van het CRM in België zal kunnen plaatsvinden na de bekendmaking van de 
resultaten van de eerste veiling. Wat de beslissing van de Europese Commissie betreft, dient de CREG, 
net als ander marktactoren te wachten op de publicatie van de versie door de Europese Commissie (In 
het opvolgingscomité CRM werd de beslissing van de Europese Commissie niet gedeeld). 

36. Febeliec vraagt zich ook af wat de relevantie en het nut is van de Y-4 veiling voor de 
Leveringsperiode 2026-2027, gezien de hoge volumes die in de Y-4 veiling in 2021 voor de 
leveringsperiode 2025-2026 werden gevraagd. 
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Het proces van opeenvolgende Y-4 veilingen en T-1 veilingen is wettelijk vastgelegd. De CREG meent 
ook dat er wellicht minder nieuwe bijkomende capaciteit zal nodig zijn voor de leveringsperiode 2026-
2027 (zie randnummer 66). Ook al is er geen bijkomende capaciteit nodig voor de leveringsperiode 
2026-2027, dan nog blijven de CRM-veilingen een wettelijke verplichting en zullen capaciteiten die niet 
in aanmerking komen voor meerjarencontracten, kunnen en wensen deel te nemen aan deze 
veilingen. 

37. Febeliec betreurt dat de CREG de informatie die ze verkregen heeft in het kader van de 
investeringsdossiers niet gebruikt in het kader van de bepaling van de CoNE-waarden.  

De CREG meent dat het enerzijds om zeer vertrouwelijke informatie gaat en anderzijds dat in aanloop 
van de komende eerste veiling, best niet gecommuniceerd wordt om het veilingsproces niet te 
beïnvloeden.  

 

2.2.2.2. Lijst van in aanmerking komende technologieën en bepaling van de brutokost van een 
nieuwkomer 

38. Elia wijst (zie vanaf pagina 5/12 in de reactie van Elia) op het verschil van de bepaling van de 
CoNE in het kader van de betrouwbaarheidsnorm en dit in het kader van de vraagcurve voor een CRM-
veiling. 

Elia stelt vooreerst dat de doelstellingen verschillend zijn en dat de principes van 
technologieneutraliteit en de beperking van de kosten, nodig in het kader van de bepaling van de 
vraagcurve, niet op eenzelfde manier toegepast kunnen worden voor de bepaling van de 
betrouwbaarheidsnorm.  

Elia stelt voor om een aantal technologieën niet in aanmerking te nemen als potentiële 
referentietechnologieën, namelijk enerzijds de onshore en offshore windenergie en de fotovoltaïsche 
zonnepanelen, en anderzijds market response. 

Voor het schrappen van de onshore en offshore windenergie en de fotovoltaïsche zonnepanelen, 
baseert Elia zich op het feit dat deze technologieën meestal reeds genieten van een 
ondersteuningsmechanisme, en dus enkel kunnen deelnemen aan het CRM indien ze afstand doen van 
deze steun. Bovendien meent Elia dat, gezien de karakteristieken van deze technologieën, het weinig 
waarschijnlijk is dat zij de referentietechnologie met de minste “missing money” zullen zijn.  

Voor het schrappen van market response, argumenteert Elia dat het beschouwen van de technologie 
effect zou kunnen hebben op de deelname van andere technologieën en bijgevolg de 
technologieneutraliteit in het gedrang brengt. Op basis van de cijfers voor de bruto CoNE meent Elia 
immers dat de market response de laagste missing money zou kunnen hebben, en dat bijgevolg het 
punt B van de vraagcurve (gelijk aan de net CoNE), alsook het prijsplafond (punt A) dat bepaald wordt 
door deze net CoNE te vermenigvuldigen met de correctiefactor X, te laag zou komen te liggen om de 
andere technologieën toe te laten hun missing money in te bieden.  

FEBEG wijst eveneens op het feit dat een te lage net-CoNE kan leiden tot het contracteren van te weinig 
nieuwe capaciteit in Y-4, waardoor de Gap in T-1 mogelijks te groot wordt. Verder wordt de 
economische levensduur van 20 jaar voor OCGT en CCGT als niet correct beschouwd gezien de 
beperkte zekerheid na 2040 over het voortbestaan van het CRM en de inkomsten die dan nog kunnen 
worden verkregen. FEBEG geeft aan dat investeerders hun kosten zullen berekenen over een 
contractduur van maximaal 15 jaar. 

FEBEG stelt dat de voorgestelde WACC een “post taks” WACC is en dat hiermee rekening moet worden 
gehouden bij de berekening van de netto inkomsten (met 25% als belastingsvoet voor bedrijven). 
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FEBEG wenst geen commentaar te geven op de CAPEX van thermische eenheden, maar geeft welke 
enkele bedenkingen over opslag en market response.  Over de Vaste O&M kosten wijst FEBEG onder 
meer op de impact van de Covidcrisis en de continue stijgende kosten. 

Wat betreft de opmerkingen van Elia, wenst de CREG vooreerst te wijzen op het wettelijk kader waarbij 
artikel 10, §4, van het koninklijk besluit van 28 april 2021 stelt dat de methode voor de bepaling van 
de brutokost van een nieuwkomer in overeenstemming moet zijn met de in artikel 27 van de 
Elektriciteitsverordening goedgekeurde methodologie. De nota van 7 mei 2021 van de FOD Economie 
voor de bepaling van de bruto CoNE stelt dat de Europese methodologie gevolgd werd. In de nota van 
Elia wordt dit bovendien niet ter discussie gesteld. De CREG meent dat eenzelfde methodologie niet 
tot verschillende resultaten kan (of zou mogen) leiden afhankelijk van de finaliteit van het gebruik van 
de resultaten van deze methodologie. Het koninklijk besluit van 28 april 2021 stelt dat de CREG de 
goedgekeurde methodologie moet gebruiken, en laat de CREG niet toe om na toepassing van deze 
methodologie nog wijzigingen aan te brengen, hetzij aan de bekomen resultaten, hetzij aan de lijst van 
beschouwde technologieën. Om deze reden meent de CREG dat zij niet mag ingrijpen in de lijst van 
technologieën. Voor wat betreft windenergie en fotovoltaïsche zonnepanelen, maakt het al dan niet 
uitsluiten van deze technologieën bovendien weinig uit volgens Elia, en de CREG volgt de redenering 
van Elia op dit punt. Voor vraagrespons is het al dan niet uitsluiten van deze technologie mogelijks wel 
bepalend voor de karakteristieken van de uiteindelijke vraagcurve.  

Artikel 23, lid 6 van de Elektriciteitsverordening, dat de methodologie voor de kost van nieuwe toegang 
behandelt, vermeldt uitdrukkelijk de technologie “vraagrespons”. Het lijkt de CREG, zelfs indien het 
koninklijk besluit deze mogelijkheid zou toelaten, quod non, niet aanvaardbaar om gezien de 
uitdrukkelijke vermelding in de Elektriciteitsverordening, vraagrespons uit de lijst te schrappen.  

Verder meent de CREG dat de coherentie behouden moet blijven tussen enerzijds de 
betrouwbaarheidsnorm (waarvoor eveneens een bruto CoNE werd bepaald door de FOD economie), 
en anderzijds de bepaling van de Net-CoNE (via de simulaties van Elia) waar eveneens een bruto CoNE 
als input wordt gebruikt. Het koninklijk besluit van 30 augustus 2021 stelt uitdrukkelijk in artikel 3 dat 
de referentietechnologie voor nieuwe toegang de technologie van vraagrespons is.  

De CREG stelt vast dat noch in de Elektriciteitsverordening, noch in de Elektriciteitswet melding wordt 
gemaakt van verschillende kosten voor nieuwe toegang naargelang het gebruik ervan, weze het voor 
de bepaling van de betrouwbaarheidsnorm, of voor de bepaling van de parameters die uiteindelijk de 
vraagcurve bepalen. 

Aangezien de bepaling van de betrouwbaarheidsnorm bovendien direct gelinkt is met de bepaling van 
de nodige capaciteit voor de CRM-veilingen en dus voor de bepaling van de vraagcurve, ziet de CREG 
geen reden om net de technologie van de vraagrespons uit deze lijst te schrappen.  

De CREG betreurt ten zeerste het verwijt dat zij de technologieneutraliteit niet zou respecteren. De 
CREG wenst uitdrukkelijk te stellen dat zij wel de technologieneutraliteit respecteert en geen enkele 
technologie wenst uit te sluiten, in tegenstelling tot wat Elia in haar reactie wel doet door voor te 
stellen om bepaalde technologieën te schrappen uit de lijst.  

De CREG heeft de indruk dat Elia niet dezelfde betekenis aan technologieneutraliteit toekent als de 
CREG. Voor de CREG betekent technologieneutraliteit NIET dat elke technologie haar missing money 
succesvol kan inbieden (en dus weerhouden wordt) bij de CRM-veiling. De CREG meent dat 
technologieneutraliteit inhoudt dat alle technologieën kunnen deelnemen aan de veiling, zonder 
barrières te ondervinden. Het indienen van een gewenste biedprijs is evenwel rechtstreeks te linken 
aan het doel van de veiling, en kan dus niet als een schending van technologieneutraliteit beschouwd 
worden. Indien de referentietechnologie die de vraagcurve bepaalt, aanleiding zou geven tot 
prijsparameters die als onvoldoende hoog worden gepercipieerd door bepaalde technologieën, dan 
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wordt de deelname van deze technologieën hierdoor niet verhinderd, maar worden enkel de 
inkomsten beperkt die uit het capaciteitsvergoedingsmechanisme kunnen verkregen worden.  

Dit heeft tot gevolg dat economisch minder efficiënte technologieën (met een hogere missing money) 
effectief riskeren niet weerhouden te worden indien zij hun geraamde missing money inbieden in de 
CRM-veiling. De CREG meent dat dit inherent is aan de organisatie van een veilingsmechanisme met 
een vraagcurve, zoals door de wetgever is bepaald. Het gebruik van een vraagcurve impliceert immers 
altijd bepaalde prijslimieten en volumebeperkingen. Voor praktisch elke prijslimiet valt er altijd wel 
een technologie te bedenken die een missing money heeft boven deze limiet. Als anekdote wenst de 
CREG te verwijzen naar een voorbeeld in het kader van de strategische reserve : een elektro-intensieve 
industriële dienstverleningsonderneming, kon haar elektriciteitsverbruik drastisch laten dalen op 
voorwaarde dat een andere afdeling van de onderneming, gelegen in Duitsland, gedurende de 
contractduur standby zou blijven staan om dezelfde dienstverlening aan de eindklanten van de 
Belgische afdeling te garanderen. De missing money voor dergelijke onrendabele oplossingen, die 
effectief kunnen bijdragen aan de bevoorradingszekerheid, liggen ontegensprekelijk gigantisch hoog. 

De invoering van de vraagcurve met bijhorende prijslimieten toont duidelijk aan dat de wetgever niet 
de bedoeling had om elke technologie toe te laten onbeperkt haar missing money te kunnen inbieden. 
De CREG stelt vast dat de Europese commissie het CRM voor België heeft goedgekeurd en voor zover 
de CREG weet, is het gebruik van een vraagcurve met prijslimieten niet problematisch voor de 
Europese Commissie, hoewel hierdoor de facto bepaalde technologieën hun missing money niet zullen 
kunnen inbieden. 

De opmerkingen van FEBEG over de parameters die gebruikt werden om de brutokost van een 
nieuwkomer te berekenen, zijn niet van aard om de voorgestelde waarden voor de brutokost van een 
nieuwkomer te wijzigen. Mogelijks hebben deze parameters evenwel invloed om de biedstrategie van 
de investeerder. De CREG wenst op te merken dat een coherentie moet nagestreefd worden tussen 
de waarden gebruikt in het kader van de bepaling van betrouwbaarheidsnorm en de waarden voor de 
bepaling van de vraagcurve. De CREG merkt hierbij op dat wijzigingen aan deze parameters dus ook de 
betrouwbaarheidsnorm zouden moeten beïnvloeden. Het lijkt de CREG opportunistisch om naargelang 
het doel of de uitkomst van de berekeningen met andere waarden rekening te willen houden voor 
dezelfde parameters.  

39. Febeliec steunt het voorstel van de CREG om vraagrespons te behouden in de lijst van de 
technologieën.  

De CREG heeft in het voorliggend voorstel de argumentatie hiervoor verder uitgewerkt. 

40. FEBEG meent, net als Elia, dat vraagrespons dient geschrapt te worden van de lijst van in 
aanmerking komende technologieën voor de bepaling van de brutokost van een nieuwkomer, maar 
argumenteert hiervoor eveneens dat vraagrespons niet voldoende potentieel heeft om de 
bevoorradingszekerheid te garanderen.  

De CREG gaat niet akkoord met deze argumentatie en verwijst hiervoor naar randnummer 66. 

41. Het in rekening brengen van de reacties van Elia en FEBEG zou ongetwijfeld leiden tot hogere 
prijslimieten, wat moeilijk te verenigen is met het streven naar kostenbeperking dat in de wet werd 
ingeschreven.  

 

2.2.2.3. Gewogen gemiddelde kost van het kapitaal WACC 

42. Elia merkt op dat de berekening van de CoNE met de 7,5% waarmee rekening werd gehouden 
door de FOD economie, bestaat uit een WACC van 5,53% vermeerderd met een risicopremie (zoals 
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trouwens vermeld in de nota van de FOD Economie). Elia stelt voor om een WACC van 5,53% aan te 
houden zonder de risicopremie toe te voegen. De toevoeging van de risicopremie, gecombineerd met 
het gebruik van de mediaan van de inkomsten, houdt volgens Elia immers een dubbeltelling van het 
risico in. Elia stelt voor om de CoNE waarden te herberekenen met een “naakte” WACC van 5, 53% ipv 
7,5%, en bijgevolg de door de FOD economie berekende waarden aan te passen.  

43. De CREG gaat akkoord met de vaststelling van Elia, maar merkt op dat de CoNE waarden in de 
nota van de FOD eveneens gebruikt werden voor de bepaling van de betrouwbaarheidsnorm. De CREG 
meent dat de coherentie tussen de parameters gebruikt bij de bepaling van de CoNE en bij de bepaling 
van de betrouwbaarheidsnorm, best behouden moet blijven. Een wijziging van de WACC, 5,53 % ipv 
7,5%, moet volgens de CREG gepaard gaan met een wijziging van de CoNE waarden gebruikt bij het 
vaststellen van de betrouwbaarheidsnorm. Een herziening van de betrouwbaarheidsnorm, die pas per 
koninklijk besluit van 30 augustus 2021 werd vastgesteld, kan onmogelijk nog tijdig gebeuren rekening 
houdend met alle stappen en termijnen die in acht moeten worden genomen. 

Teneinde de door Elia opgemerkte incoherentie te corrigeren, meent de CREG dat de door de DG 
Energie bepaalde waarden voor nieuwe toegang, verkregen met een factor van 7,5%, gebruikt kunnen 
worden in het kader van een methodologie waarbij niet langer met de mediaan van de inkomsten 
(P50), maar met de verwachte inkomsten wordt gewerkt. De implementatie van een dergelijke 
methodologie wordt momenteel immers voorbereid met het oog op een toepassing ervan in de 
simulaties van Elia die moeten uitmonden in het netbeheerdersverslag dat Elia tegen ten laatste 15 
november 2021 moet opmaken. (zie randnummer 56). De CREG heeft haar voorstel dan ook aangepast 
om rekening te houden met de opmerking van Elia.  

2.2.2.4. Correctiefactor 

44. Elia reageert vooreerst op de stelling van de CREG in randnummer 51 van het ontwerpvoorstel 
(randnummer 75 van het voorliggend voorstel), dat stelt dat idealiter de technologie met de laagste 
nettokost dient bepaald te worden binnen het weerhouden scenario, om vervolgens de correctiefactor 
van deze technologie te berekenen. Volgens Elia laat de timing die bepaald wordt in het koninklijk 
besluit van 28 april 2021 dergelijke proces niet toe.  

De CREG gaat akkoord met deze opmerking van Elia, en meent dat de betrokken bepalingen van dit 
koninklijk besluit ook dienen aangepast te worden om dit proces mogelijk te maken. 

45. Elia wijst verder op het feit dat een correctiefactor van 1,1 tot een sterk onelastische vraagcurve 
zal leiden, die gecombineerd met de vraagrespons technologie, bepaalde technologieën potentieel 
uitsluit. 

De CREG heeft haar voorstel aangepast en laat de correctiefactor variëren van 1,1 tot 1,5 afhankelijk 
van het al dan niet uitsluiten van de technologie vraagrespons. De CREG meent hiermee minstens deels 
tegemoet te komen aan de bezorgdheid van Elia.  

46. Elia wijst verder op een materiële fout in het ontwerpvoorstel inzake de bepaling van de 
correctiefactor. 

De CREG heeft deze materiële fout gecorrigeerd en haar analyse voor de bepaling van de 
correctiefactor verder uitgewerkt en deels aangepast.  
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47. Verder verwijzen Elia en FEBEG naar de waarden van correctiefactoren in andere landen met 
een CRM, waar deze varieert tussen 1,25 en 1,5.  

De CREG meent dat de correctiefactor dient gebaseerd te worden op een zo objectief mogelijke 
berekening, en niet op een benchmark met andere landen. Voor een dergelijke objectieve berekening 
heeft de CREG input van Elia nodig (zie supra). Omwille van andere redenen werd het voorstel van de 
CREG aangepast en wordt nu een correctiefactor tussen 1,1 en 1,5 voorgesteld. 

De CREG wijst verder op het feit dat de beste nieuwkomer vorig jaar een opencyclus gasturbine bleek 
te zijn. Uit de informatie die aan de Europese Commissie werd meegedeeld, tijdens de notificatie van 
het Belgische CRM, bleek dat de correctiefactor voor deze technologie lager lag dan 1,5, namelijk 1,25. 

48. FEBEG meent dat de correctiefactor van 1,1 te laag is omwille van volgende redenen : 

• niet alle onzekerheden inzake de toekomstige inkomsten van de markt worden 
gedekt; 

• De onzekerheden gelinkt aan de inschatting van de WACC, economische levensduur 
en CAPEX worden niet gedekt; 

• De kans van een verkeerde keuze van in aanmerking komende technologieën wordt 
evenmin gedekt. 

De CREG meent dat onzekerheden inherent zijn aan iedere investering. Een volledige indekking tegen 
alle mogelijke risico’s past niet in het huidige marktmodel van de elektriciteitsmarkt. Bovendien zou 
hiervoor een totale transparantie inzake kosten moeten toegepast worden (de transparantie van 
kosten in de voorgaande jaren, die nodig was om het CRM te ontwerpen, kan allesbehalve als 
voorbeeldig worden bestempeld. Verder zou de return on equity drastisch moeten dalen gezien er 
geen risico’s meer zijn voor de investeerder, waar FEBEG wellicht ook geen voorstander van is (de 
risico’s worden dan immers wellicht afgewenteld op de consument). 

Wat de onzekerheid van de marktinkomsten betreft, merkt de CREG op dat de huidige methodologie 
voorziet in de toepassing van de mediaan van de inkomsten. Gezien de scheve verdeling van de 
inkomsten, ligt de mediaan dicht bij de P10 waarde. De CREG meent dat het neerwaartse risico van de 
inkomsten zoals door Elia gesimuleerd daardoor sterk beperkt wordt. De kans dat de verwachte 
inkomsten hoger liggen dan de mediaan van de inkomsten is wel reëel.  

Wat de onzekerheid van de CAPEX betreft, stelt de CREG vast dat gelijkaardige projecten toch 
gelijkaardige kosten hebben. Over de andere parameters die deel uitmaken van de nota van de 
Algemene Directie Energie wenst de CREG geen beoordeling te geven. We stellen echter wel vast dat 
voor bepaalde kosten (bv de vaste kosten) een sterke stijging in rekening werd gebracht ten opzichte 
van deze gebruikt in het ontwerpvoorstel 2086/2 van de CREG. 

Wat betreft de mogelijke verkeerde keuze van in aanmerking komende technologieën, begrijpt de 
CREG de reactie van FEBEG niet. De CREG stelt voor om alle technologieën uit de lijst in de nota van de 
Algemene Directie Energie in aanmerking te nemen. FEBEG (en ook Elia) vragen om bepaalde 
technologieën te schrappen. De kans dat door het schrappen van bepaalde goedkopere technologieën 
een verkeerde keuze wordt gemaakt en de kosten voor de consument hoger komen te liggen, is toch 
hoger indien er technologieën geschrapt worden. 

De CREG merkt tenslotte op dat FEBEG wel kwalitatief op diverse risico’s wijst, maar zelf geen 
kwantitatieve cijfers aanlevert (die desgewenst als vertrouwelijke kunnen worden beschouwd) om 
deze risico’s te kwantificeren. Tijdens raadplegingen van hetzij Elia, hetzij de CREG wordt zelden 
cijfermateriaal verstrekt door de respondenten. De CREG nodigt FEBEG daarom uit om haar 
kwantitatieve informatie aan te leveren , gestaafd met bewijsstukken, in voorbereiding van het 
voorstel van intermediaire waarden van de CREG in 2022. 
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49. Elia verwijst ook naar de beslissing van de Minister om het ontwerpvoorstel 2086/2 van de CREG 
niet te volgen en een correctiefactor van 1,5 voor te stellen. 

De CREG meent dat de verwijzing naar een beslissing van de minister over de correctiefactor van het 
voorgaande jaar geen argument kan zijn voor het behoud van een bepaalde correctiefactor, maar dat 
enkel de criteria vermeld in artikel 10, §9, van het koninklijk besluit van 28 april 2021 in acht moeten 
worden genomen. Indien de beslissing van de minister wel in rekening moet worden genomen, dan 
heeft de voorstelbevoegdheid van de CREG nog maar weinig zin, en blijft de correctiefactor voor alle 
komende veilingen gelijk aan 1,5.  

50. FEBEG verwijst ook naar de hoogte van de globale prijsplafonds in de veilingen van de 
buurlanden om een correctiefactor van 1,5 te verdedigen. 

Ook hier meent de CREG dat een benchmark niet tot de criteria behoort vermeld in het koninklijk 
besluit van 28 april 2021 om de correctiefactor te bepalen.  

51. Febeliec steunt het voorstel van de CREG om een correctiefactor te beschouwen met een 
waarde van 1,1. 

De CREG heeft, rekening houdend met de reacties van de marktpartijen en verdere analyse, haar 
voorstel inzake de correctiefactor laten variëren tussen 1,1 en 1,5 afhankelijk van het al dan niet 
behouden van vraagrespons in de lijst van technologieën. Deze aanpassing werd toegelicht in de 
betreffende sectie in hoofdstuk 3. 
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3. VOORSTEL VOOR DE BRUTOKOST VAN EEN 
NIEUWKOMER EN CORRECTIEFACTOR X 

3.1. VOORAFGAANDE BEMERKINGEN 

52. De CREG stelt enerzijds vast dat de bevoegdheid om de kost van een nieuwe toegang voor 
referentietechnologieën te bepalen aan de Algemene Directie Energie werd toegekend door artikel 
7undecies,§7, van de Elektriciteitswet in het kader van de bepaling van de betrouwbaarheidsnorm en 
anderzijds dat, op basis van artikel 4 van het koninklijk besluit van 28 april 2021, de CREG de brutokost 
van een nieuwkomer moet voorstellen in het kader van de bepaling van de intermediaire waarden. 

53. In beide gevallen dient de goedgekeurde methodologie van artikel 23, lid 6, van Verordening 
(EU)2019/943 toegepast te worden. Bijgevolg meent de CREG dat de resultaten van beide gevallen 
identiek dienen te zijn, tenzij nieuwe elementen een update van een eerder bepaalde brutokost van 
een nieuwkomer toelaten.  

3.2. VOORSTEL VAN WACC 

54. Voor de gewogen gemiddelde kost van kapitaal (WACC) stelde de CREG in het ontwerpvoorstel 
2267 voor om, omwille van coherentie met de bepaling van de brutokost van een nieuwkomer, de 
waarde te nemen die door de FOD Economie in haar nota van 7 mei 2021 werd gebruikt, namelijk 
7,5%.  

De CREG merkt op dat de gewogen gemiddelde kost van kapitaal één van de parameters is die gebruikt 
wordt bij de bepaling van de brutokost van een nieuwkomer. De gewogen gemiddelde kost van 
kapitaal en de brutokost van een nieuwkomer dienen bijgevolg coherent bepaald te worden.  

55. Tijdens de consultatie heeft Elia gewezen op het feit dat de gewogen gemiddelde kost van het 
kapitaal (WACC) van 7,5%, gebruikt door de FOD Economie in haar nota van 7 mei 2021, bestaat uit 
een WACC van 5,53% vermeerderd met een risicopremie (zoals trouwens vermeld in de nota van de 
FOD Economie). Elia stelt voor om een WACC van 5,53% aan te houden zonder de risicopremie toe te 
voegen. De toevoeging van de risicopremie gecombineerd met het gebruik van de mediaan van de 
inkomsten houdt volgens Elia immers een dubbeltelling van het risico in. Elia stelt voor om de CoNE 
waarden te herberekenen met een “naakte” WACC van 5,53% in plaats van 7,5%.  

De CREG gaat akkoord met de vaststelling van Elia, maar had, om coherent te blijven met de bepaling 
van de betrouwbaarheidsnorm die eveneens gebruikt wordt bij het bepalen van de volumeparameters 
voor de vraagcurve, enkel de waarden berekend door de Algemene Directie Energie voorgesteld.  

56. Inmiddels heeft het kabinet gevraagd om het gebruik van de mediaaninkomsten (P50) te 
vervangen door een methodologie die rekening houdt met de verwachte inkomsten, en dit met de 
bedoeling om deze nieuwe methodologie nog dit jaar (in 2021), in het kader van het opstellen van het 
netbeheerdersverslag door Elia, zoals bepaald in artikel 6 van het koninklijk besluit van 28 april 2021, 
toe te passen. Hiervoor dient het wettelijk kader, met name het koninklijk besluit van 28 april 2021, 
gewijzigd te worden. In het opvolgingscomité CRM werd deze vraag overgemaakt aan de FOD 
Economie, aan Elia en aan de CREG. Een wijziging van de wetgeving wordt momenteel voorbereid door 
alle betrokken partijen met het oog op het organiseren van een openbare raadpleging over de nieuwe 
methodologie en de nodige aanpassingen aan het koninklijk besluit van 28 april 2021. Gezien de CREG 
in het verleden en nog steeds heel kritisch was/is voor het gebruik van de mediaan van de inkomsten, 
verwelkomt zij principieel elke verbetering van de methodologie. 
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57. Rekening houdend met de voornoemde aanpassing van de methodologie, zou de door Elia 
opgemerkte inconsistentie inzake de waarde van de WACC, afhankelijk van de precieze bepalingen in 
deze vernieuwde methodologie, sterk verminderen of mogelijks helemaal verdwijnen. De CREG meent 
daarom dat het voorstel van het gebruik van een WACC van 7,5%, die reeds een gemiddelde 
risicopremie van ongeveer 2% bevat, behouden kan blijven met het oog op de toekomstige 
methodologie. In die zin zou ook kunnen gesteld worden dat de bepaling van de brutokosten voor 
nieuwe toegang, opgesteld door de Algemene Directie Energie in het kader van de bepaling van de 
betrouwbaarheidsnorm, reeds anticipeerde op de geplande wijziging van de methodologie. 

58. Indien de geplande wijziging van de methodologie niet, of niet tijdig, zou kunnen worden 
ingevoerd en dus het huidige bestaande wettelijke kader met de methodologie die de mediaan van de 
inkomsten gebruikt, blijft bestaan dan stelt de CREG een WACC van 5,53% voor. De CREG merkt op dat 
deze WACC dan wel niet coherent is met de waarde gebruikt bij de bepaling van de bruto kosten voor 
nieuwe toegang in het kader van de betrouwbarheidsnorm. 

3.3. VOORSTEL VOOR DE BRUTOKOST VAN EEN NIEUWKOMER VOOR 
VERSCHILLENDE TECHNOLOGIEËN 

59. Het koninklijk besluit van 28 april 2021 stelt in artikel 10, §4, dat de brutokost van verschillende 
technologieën bepaald dient te worden met de “in overeenstemming met artikel 27 van Verordening 
(EU) 2019/943 goedgekeurde methodologie van artikel 23, §6 van Verordening (EU) 2019/943”. 

60. In het kader van de bij de CREG ingediende investeringsdossiers met het oog op het bekomen 
van een klassering in een capaciteitscategorie die recht geeft op een meerjarencontract 
(overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 4 juni 2021 tot vaststelling van de 
investeringsdrempels, de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten, en de 
procedure van klassering), heeft de CREG tal van vertrouwelijke gegevens met betrekking tot kosten 
van investeringen verkregen. Omwille van het hoogst vertrouwelijke karakter van deze gegevens, en 
om de aanstaande veiling van 2021 niet te beïnvloeden, meent de CREG dat ze, momenteel, de 
vertrouwelijke informatie niet mag gebruiken in het kader van de bepaling van de brutokost voor 
nieuwe toegang.  

61. Bovendien bepaalt artikel 10, §5 van het koninklijk besluit van 28 april 2021 dat de brutokost 
van een nieuwkomer tenminste om de drie jaar opnieuw wordt geëvalueerd. De CREG meent echter 
dat ze, rekening houdend met de vertrouwelijkheid van de informatie waarover ze beschikt, het niet 
aangewezen is om net voor de eerste Y-4 veiling een nieuwe evaluatie van de brutokost van een 
nieuwkomer uit te voeren.  

62. Op basis van de haar toegewezen bevoegdheid in artikel 7undecies, § 7, van de Elektriciteitswet, 
heeft de Algemene Directie Energie in haar nota van 7 mei 2021 de kost van een nieuwkomer bepaald.  

De gebruikte hypotheses voor de bepaling van de CONEfixed, RT voor iedere referentietechnologie in 
deze nota zijn de volgende : 
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Bron : Nota van 7 mei 2021 van de FOD Economie 

 

 

De resultaten, zoals voorgesteld in de nota van de Algemene Directie Energie van 7 mei 2021, voor de 
kost van een nieuwkomer per referentietechnologie, rekening houdend met de reductiefactor van elke 
technologie worden in onderstaande tabel weergegeven. 

 

Bron : Nota van 7 mei 2021 van de FOD Economie 

 

63. De waarden voor de brutokost van een nieuwkomer sluiten voor de meeste van de 
technologieën vermeld in het ontwerpvoorstel 2086/2 van de CREG (met uitzondering van demand 
response) relatief goed aan bij de waarden die de CREG in datzelfde ontwerpvoorstel had berekend 
(Voorstel 2086/2 : OCGT : 54 €/kW/j; CCGT : 89 €/kW/j; IC : 66€/kW/j; CHP 124€/kW/j; Market response 
: 8 €/kW/j). De gebruikte basishypotheses zijn evenwel verschillend : de lagere investeringskosten 
worden gecompenseerd door hogere vaste jaarlijkse kosten die door de Algemene Directie Energie in 
rekening werden gebracht. 
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64. Gezien de kosten van een nieuwe toegang door de Algemene Directie Energie reeds werden 
bepaald (zie voorgaande randnrs.) en gezien de CREG omwille van het vermijden van beïnvloeding van 
de procedure voor de veiling van 2021 de brutokost van een nieuwkomer dit jaar niet kan evalueren 
zonder mogelijks vertrouwelijke kostengegevens bekend te maken, gezien de CREG deze brutokosten 
gebruikt heeft in haar voorstel van betrouwbaarheidsnorm voor het Belgisch grondgebied (Voorstel 
(C)2243), en gezien er geen nieuwe publieke informatie beschikbaar is sedert mei 2021 die van aard is 
om de berekeningen van de AD Energie te herzien, stelt de CREG voor om als waarden voor de 
brutokost van een nieuwkomer deze die door de Algemene Directie Energie van de FOD Economie 
werden bepaald, te gebruiken. De hierboven vermelde waarden werden berekend met een totale 
WACC van 7,5% en kadert dus in de visie waarbij de methodologie gewijzigd wordt en dus niet langer 
de mediaan van de inkomsten wordt gebruikt (zie sectie 3.2).  

65. Indien de geplande wijziging van de methodologie niet, of niet tijdig, zou kunnen worden 
ingevoerd en dus het huidige bestaande wettelijke kader met de methodologie die de mediaan van de 
inkomsten gebruikt, blijft bestaan dan stelde de CREG in sectie 3.2 een WACC van 5,53% voor. De 
waarden voor de brutokost dienen in dit geval dan ook herberekend te worden met deze waarde van 
5,53%. Volgens de berekeningswijze toegepast door de Algemene Directie Energie in haar nota van 7 
mei 2021, worden in dit geval (waarbij alle andere parameters ongewijzigd blijven) volgende waarden 
voor de brutokost van nieuwe toegang bekomen : 

 

 

66. Bij de vaststelling van de intermediaire waarden voor de Y-4 veiling in 2021 (Ministerieel Besluit 
van 30 april 2021), werd Market response uit de lijst verwijderd, met als voornaamste reden het gebrek 
aan potentieel om het bevoorradingszekerheidscriterium te kunnen respecteren. Hoewel de veiling 
van 2021 nog moet beginnen, zijn er in grote lijnen twee mogelijke resultaten.  

Ofwel is de CRM-veiling in 2021 een succes, waarbij er voldoende capaciteit gecontracteerd kan 
worden, waaronder een gedeelte nieuwe capaciteit met wellicht een contractduur van 15 jaar, en dan 
zal de behoefte aan nieuwe capaciteit sterk dalen voor de leveringsperiode 2026-2027 ten opzichte 
van de behoefte aan nieuwe capaciteit in de eerste leveringsperiode.  

Ofwel is de CRM-veiling in 2021 niet succesvol en kan er onvoldoende nieuwe capaciteit 
gecontracteerd worden, waardoor de bevoorradingszekerheid niet gegarandeerd is en er volgens de 
regeringsverklaring overwogen zal worden om de optie van het behoud van een aantal nucleaire 
centrales toe te passen. In dit geval daalt de nood aan nieuwe capaciteit voor de leveringsperiode 
2026-2027 in principe ook.  
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De CREG meent bijgevolg dat bij de vaststelling van de intermediaire waarden voor de veiling in 2022, 
de noodzaak aan nieuwe (duurdere) capaciteit sterk zal verminderen ten opzichte van de veiling in 
2021, waardoor niet langer gesteld kan worden dat vraagrespons dient geschrapt te worden omwille 
van het niet kunnen garanderen van de bevoorradingszekerheid. De CREG ziet geen reden om één van 
de technologieën van de lijst te schrappen. 

3.4. VOORSTEL VOOR DE CORRECTIEFACTOR X  

67. De correctiefactor X laat toe de maximumprijs te bepalen voor het via de veiling aangekochte 
volume.  

68. Het koninklijk besluit van 28 april 2021 stelt in artikel 4, §1, 2°, het volgende  

“de correctiefactor X , die toelaat de maximumprijs te bepalen, zoals bedoeld in artikel 10, 
§8 en 9, en die toelaat het maximale volume tegen de maximumprijs te berekenen, door het 
niveau van bevoorradingszekerheid aan te passen, zoals bedoeld in artikel 11, §2, 1°” 

Artikel 10, §9, van het koninklijk besluit van 28 april 2021 stelt dat de waarde van de correctiefactor X 
rekening houdt met de onzekerheden die verband houden met de raming van de nettokost van een 
nieuwkomer, zowel wat betreft de kostenverschillen tussen de in aanmerking genomen technologieën, 
de variabiliteit van de brutokost van een nieuwkomer die verbonden is aan verschillende 
technologieën, als wat betreft de bepaling van de jaarlijkse inframarginale inkomsten op de 
energiemarkt en netto inkomsten uit balanceringsdiensten. De onderlijnde passage uit het koninklijk 
besluit van 28 april 2021 stond initieel niet in het ontwerp van koninklijk besluit dat de basis vormde 
voor het ontwerpvoorstel 2086/2. De CREG meent dat dergelijke bepaling voor de berekening van de 
correctiefactor ongebruikelijk is in andere landen met een CRM. De kostenverschillen tussen de in 
aanmerking komende technologieën zijn vaak zeer groot omwille van de diversiteit van de 
technologieën gaande van quasi nul tot extreem hoge kosten. De CREG vraagt zich af wat de logica en 
bedoeling van de toevoeging van deze bepaling is. Het lijkt in ieder geval te leiden tot een verhoging 
van de correctiefactor.  

De onzekerheden in verband met de nettokost van een nieuwkomer dienen dus geëvalueerd te 
worden op basis van :  

- De kostenverschillen tussen de in aanmerking komende technologieën,  

- De variabiliteit van de brutokost van een nieuwkomer; 

- De bepaling van de jaarlijkse inframarginale inkomsten op de energiemarkt en de netto 
inkomsten uit balanceringsdiensten.  

69. Gezien het koninklijk besluit van 28 april 2021 geen duidelijke methodologie beschrijft voor de 
berekening van de correctiefactor X en dat sommige onzekerheden waarmee rekening moet worden 
gehouden pas bepaald kunnen worden aan de hand van toekomstige simulaties van een scenario dat 
nog bepaald moet worden (het referentiescenario voor de Y-4 veiling in 2022 dient tegen 15 
september 2021 bepaald te worden en de resultaten van de simulaties worden in het 
netbeheerdersverslag van 15 november opgeleverd), dient de correctiefactor bepaald te worden op 
basis van een zo goed mogelijke inschatting van de nog niet gekende elementen. 

De bedoeling van de correctiefactor X zou moeten dienen om rekening te houden met de 
onzekerheden inzake de raming van de nettokost van een nieuwkomer. De X-factor gecombineerd met 
de nettokost van de beste nieuwkomer zal immers de maximumprijs bepalen (punt A van de 
vraagcurve). De X-factor moet dus bepaald worden met het oog op de onzekerheden die de nettokost 
van een nieuwkomer kunnen doen stijgen. De variabiliteit van zowel de brutokost als van de inkomsten 
moet dus ook gezien worden in het kader van de doelstelling van de correctiefactor X. Concreet 



 

Niet-vertrouwelijk  22/26 

betekent dit dat de opwaartse variabiliteit van de brutokost gecombineerd moet worden met de 
neerwaartse variabiliteit van de inkomsten uit de energiemarkt en uit balanceringsdiensten.  

70. Het is voor de CREG niet duidelijk hoe de variabiliteit van de kostenverschillen tussen in 
aanmerking komende technologieën dient meegenomen te worden in de bepaling van de 
correctiefactor. Vooreerst vraagt de CREG zich af welke kostenverschillen bedoeld worden 
(investeringskosten, vaste kosten, variabele kosten). Verder kunnen de kosten heel sterk van elkaar 
afwijken. Gezien deze passage niet werd besproken met de CREG, is het voor de CREG onduidelijk wat 
de bedoeling ervan is en hoe deze moet worden toegepast bij de bepaling van de correctiefactor.  

71. Wat de variabiliteit van de brutokost van een nieuwkomer betreft, meent de CREG dat er slechts 
een beperkte opwaartse variabiliteit bestaat. Over de investeringskosten kan de CREG momenteel 
geen informatie publiek maken. Wel heeft de CREG kunnen vaststellen dat de investeringskosten van 
de ingediende investeringsdossiers voor gelijkaardige technologieën, heel kort bij elkaar liggen. De 
opwaartse variabiliteit van de investeringskosten is derhalve heel beperkt. 

De vaste jaarlijkse kosten werden door de Algemene Directie veel hoger ingeschat dan wat de CREG 
had aangenomen in haar ontwerpvoorstel 2086/2. Bijgevolg is het opwaarts potentieel van deze 
kosten quasi nihil.  

72. Wat betreft de bepaling van de jaarlijkse inframarginale rentes (artikel 10, §9, van het koninklijk 
besluit van 28 april 2021), is het belangrijk een zicht te hebben op de simulaties van de inframarginale 
rentes. De CREG zou daarom de resultaten van de simulaties van het vorige netbeheerdersverslag (van 
midden november 2020) wensen te gebruiken om reeds de variabiliteit van de jaarlijkse inframarginale 
inkomsten te evalueren. Zoals vermeld in randnummer 22, heeft de CREG meerdere malen deze 
informatie opgevraagd bij Elia maar tot op heden niet verkregen. Bij gebrek aan deze informatie, 
verwijst de CREG naar haar evaluatie in haar ontwerpvoorstel 2086/2 van 24 september 2020. Voor de 
evaluatie van de inkomsten uit de energiemarkt en uit balanceringsdiensten werd in het 
ontwerpvoorstel 2086/2 beroep gedaan op informatie die België aan de Europese Commissie heeft 
aangeleverd in het kader van de aanmelding van het CRM-dossier (daterend van het eerste trimester 
in 2020). 

Voor de inkomsten stelt artikel 10, §6, van het koninklijk besluit van 28 april 2021 dat de mediaan van 
de inkomsten van het referentiescenario in rekening gebracht moet worden. Gezien er maar één 
scenario voorzien is, en dat bovendien de mediaan (P50) van de inkomsten gezien de 
inkomstenverdeling zeer kort bij het tiende percentiel (P10) ligt, meent de CREG dat de neerwaartse 
variabiliteit van de inkomsten als verwaarloosbaar kan worden bestempeld. Indien de methodologie 
met de mediaan der inkomsten wordt verlaten, dan wordt een risicopremie toegevoegd aan de WACC, 
waardoor in dit geval de CREG geen reden ziet om de correctiefactor te verhogen. 

73. De CREG meent bijgevolg dat de meeste correctiefactoren zoals voorgesteld door de CREG in 
haar ontwerpvoorstel 2086/2 van 24 september 2021, nog steeds actueel zijn. Wat de vraagrespons 
betreft, had de CREG in haar ontwerpvoorstel 2086/2 een correctiefactor van 2 berekend op basis van 
de variabiliteit van de investeringskosten. Gezien de sterk verschillende hypothese voor vraagrespons 
gebruikt door de AD Energie, meent de CREG dat de correctiefactor voor market response uit het 
ontwerpvoorstel 2086/2 niet langer actueel is. Toch meent de CREG nog steeds dat de onzekerheden 
voor vraagrespons groter zijn dan voor andere technologieën, gezien de grote heterogeniteit inzake 
karakteristieken en daarmee gepaard gaande kosten binnen de technologie van vraagrespons. Deze 
heterogeniteit werd ook in het verleden door verschillende marktspelers aangehaald en was trouwens 
één van de redenen waarom de Minister vorig jaar marktrespons uit de lijst verwijderde. Als 
correctiefactor voor vraagrespons stelt de CREG bijgevolg 1,5 voor. 
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74. Gezien de vraagcurve gebaseerd dient te worden op de nettokost van de beste nieuwkomer, 
zijnde de technologie met de laagste nettokost, meent de CREG dat de correctiefactor best gekozen 
wordt in functie van deze beste nieuwkomertechnologie. Uit het netbeheerdersverslag van Elia, 
gemaakt in voorbereiding van de veiling die in 2021 plaatsvindt, bleek dat een opencyclusgasturbine 
de beste nieuwkomertechnologie was. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat de technologie 
“market response” door de Minister op 20 oktober 2020 werd verwijderd uit de beperkte lijst van 
technologieën. Gezien de correctiefactor voor vraagrespons (1,5) verschillend is van de overige 
correctiefactoren voor andere technologieën (ongeveer 1,1), is de beslissing van de Minister inzake 
het al dan niet schrappen van vraagrespons uit de lijst van technologieën, zoals opgesteld door de FOD 
Economie, van groot belang voor de voor te stellen correctiefactor. Gezien de CREG voorstelt om alle 
technologieën te behouden, inclusief vraagrespons, stelt de CREG de correctiefactor gelijk aan 1,5 
voor, gezien de technologie van vraagrespons dan wellicht de netto CoNE zal bepalen.  

Indien de Minister evenwel zou beslissen om het voorstel van de CREG niet te volgen en toch bepaalde 
technologieën, waaronder vraagrespons, te verwijderen uit de lijst van technologieën, dan stelt de 
CREG een correctiefactor van 1,1 voor (zoals ook voorgesteld in het ontwerpvoorstel 2086/2), rekening 
houdend met de beperkte opwaartse variabiliteit van de kosten (die reeds hoog werden ingeschat) als 
de beperkte neerwaartse variabiliteit van de inkomsten (gezien er rekening gehouden wordt met de 
mediaan van de inkomsten die wegens de scheve verdeling van de inkomsten dicht bij de P10 waarde 
ligt).  

75. De CREG meent dat idealiter de technologie met de laagste nettokost bepaald dient te worden 
binnen het weerhouden scenario, om vervolgens pas een correctiefactor X voor deze technologie te 
berekenen en toe te passen. Het koninklijk besluit van 28 april 2021 bepaalt evenwel dat de CREG, 
voorafgaand aan de simulaties en voorafgaand aan de keuze van het scenario, en bijgevolg zonder 
kennis te kunnen hebben van de beste nieuwkomertechnologie, reeds één enkele correctiefactor moet 
bepalen.  
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4. CONCLUSIE  

76. De CREG stelt voor om een gewogen gemiddelde kost voor het kapitaal (WACC) van 5,53% te 
gebruiken indien de beoogde wijziging van de methodologie waarbij het concept van de mediaan van 
de inkomsten verlaten wordt niet, of niet tijdig, kan ingevoerd worden met het oog op de bepaling van 
de vraagcurve voor de veiling in 2022 met leveringsperiode 2026-2027.  

In dezelfde hypothese stelt de CREG voor om de brutokosten van een nieuwkomer te gebruiken 
bepaald volgens de berekeningsmethode die werd toegepast door de Algemene Directie Energie in het 
kader van de bepaling van de betrouwbaarheidsnorm (nota van 7 mei 2021), maar waarbij rekening 
wordt gehouden met een WACC van 5,53%, en dit voor alle vermelde technologieën, zoals hernomen 
in onderstaande tabel. 

 

77. In het geval dat de methodologie tijdig gewijzigd kan worden, stelt de CREG voor om een 
gewogen gemiddelde kost voor het kapitaal (WACC) van 7,5 % te gebruiken. Dit is tevens de WACC 
welke gebruikt werd bij de berekening van de CoNE-waarde voor iedere weerhouden 
referentietechnologie door de Algemene Directie Energie in het kader van de bepaling van de 
betrouwbaarheidsnorm. Deze waarde van 7,5% bevat reeds een risicopremie van ongeveer 2%, 
waardoor deze waarde beschouwd kan worden als reeds anticiperend op de aanstaande wijziging van 
methodologie waarbij niet langer de mediaan van de inkomsten gebruikt zal worden. 
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De CREG stelt in dit geval voor om de brutokosten van een nieuwkomer te gebruiken die door de 
Algemene Directie Energie bepaald werden, en dit voor alle technologieën zoals hernomen in 
onderstaande tabel. 

 

78. De CREG stelt een correctiefactor X voor gelijk aan 1,5, indien demand response behouden blijft, 
zoals voorgesteld door de CREG en in lijn met de toepassing van de goedgekeurde Europese 
methodologie door de AD Energie in haar nota van 7 mei 2021. 

Indien de Minister zou beslissen om de technologie vraagrespons te schrappen van de lijst zoals zij 
vorig jaar besliste, dan stelt de CREG een correctiefactor van 1,1 voor. 

 

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

                   

Andreas TIREZ Laurent JACQUET Koen LOCQUET 
Directeur Directeur Wnd. Voorzitter van het Directiecomité 

  



 

Niet-vertrouwelijk  26/26 

BIJLAGE  

Reacties op de openbare raadpleging over het ontwerpvoorstel 2267 

- Elia;  

- FEBEG; 

- Febeliec. 


