
 

CREG - Nijverheidsstraat 26-38, 1040 Brussel, België 
T +32 2 289 76 11 - F + 32 2 289 76 09 - www.creg.be  

(C)2274 
26 augustus 2021 

Voorstel van referentiescenario voor de Y-4 veiling 
met leveringsperiode 2026-2027 

Gedaan met toepassing van 3, §6, 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 de 
voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de 
toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme 

Niet-vertrouwelijk 



 

Niet-vertrouwelijk  2/19 

INHOUDSOPGAVE 

INHOUDSOPGAVE .................................................................................................................................... 2 

INLEIDING ................................................................................................................................................ 3 

1. Wettelijk kader ................................................................................................................................ 4 

1.1. Nationale wetgeving ................................................................................................................ 4 

1.1.1. De Elektriciteitswet ......................................................................................................... 4 

1.1.2. Het koninklijk besluit van 28 april 2021 .......................................................................... 6 

1.2. De Elektriciteitsverordening .................................................................................................... 7 

2. Antecedenten ................................................................................................................................ 10 

3. Consultatierapport van Elia en aanbeveling van Elia .................................................................... 11 

3.1. Consultatierapport van Elia ................................................................................................... 11 

3.2. De aanbeveling van Elia ......................................................................................................... 11 

4. Voorstel van referentiescenario .................................................................................................... 13 

4.1. Voorafgaande bemerkingen .................................................................................................. 13 

4.2. Opmerkingen op de aanbeveling van Elia ............................................................................. 13 

4.3. Sensitiviteiten ........................................................................................................................ 14 

4.3.1. Beschikbaarheid van het Franse nucleaire productiepark ............................................ 15 

4.3.2. Andere risico’s die de importcapaciteit van België tijdens schaarste-situaties 
beïnvloeden. .................................................................................................................................. 16 

5. Conclusie ....................................................................................................................................... 18 

BIJLAGE .................................................................................................................................................. 19 

  



 

Niet-vertrouwelijk  3/19 

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 10 juli 2020, een ontwerpvoorstel 
geformuleerd van referentiescenario. 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 voorliggend voorstel wordt gemaakt met toepassing van artikel 3, §6, van het koninklijk 
besluit van 28 april 2021 en bevat het voorstel van de te weerhouden set van gegevens en hypotheses 
die samen het referentiescenario vormen voor de Y-4 veiling in 2022 met leveringsperiode 2026-2027. 

3. Dit voorstel bestaat uit vijf hoofdstukken.  

In het eerste hoofdstuk wordt het wettelijk kader behandeld.  

Het tweede hoofdstuk bevat de antecedenten. 

Het derde hoofdstuk bevat een korte bespreking van het consultatierapport van Elia en de aanbeveling 
van Elia. 

Het vierde hoofdstuk bevat het eigenlijke voorstel van referentiescenario. 

Het vijfde hoofdstuk bevat de conclusie van dit voorstel. 

4. Dit voorstel werd goedgekeurd door het directiecomité van de CREG van 26 augustus 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 (hierna : “de Elektriciteitswet”), 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 
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 
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. 
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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.” 

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.” 

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 
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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.” 

15. Met betrekking tot de bepaling van het referentiescenario, stelt artikel 3 van het koninklijk 
besluit van 28 april 2021 : 

“§ 1. De netbeheerder maakt, in samenwerking met de Algemene Directie Energie en in 
overleg met de commissie, een selectie van één of meerdere scenario's en gevoeligheden 
volgens de stappen beschreven in artikel 4, §§ 2 tot en met 4. 

§ 2. Uit de op het ogenblik van de selectie meest recent beschikbare Europese beoordeling 
bedoeld in artikel 23 van Verordening (EU) 2019/943 en/of de nationale beoordeling 
bedoeld in artikel 24 van Verordening (EU) 2019/943, worden één of meerdere scenario's en 
gevoeligheden geselecteerd. Deze selectie omvat minstens het Europese centrale 
referentiescenario bedoeld in artikel 23, lid 1, 5, b) van Verordening (EU) 2019/943. Tot 
zolang deze beoordelingen nog niet beschikbaar zijn, wordt een selectie gemaakt uit andere 
beschikbare studies. 

§ 3. De gegevens en hypothesen waaruit deze scenario's en gevoeligheden zijn opgebouwd 
worden geactualiseerd op basis van de meest recente relevante informatie. 

§ 4. Daarnaast kunnen andere gevoeligheden gedefinieerd worden die een impact kunnen 
hebben op de bevoorradingszekerheid in België, met inbegrip van gebeurtenissen buiten de 
Belgische regelzone. 

§ 5. De geselecteerde scenario's en gevoeligheden, inclusief de gegevens en hypothesen 
waaruit ze zijn opgebouwd, worden onderworpen aan een openbare raadpleging bedoeld 
in artikel 5. 
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§ 6. Op basis van het consultatierapport en in het bijzonder de informatie die betrekking 
heeft op artikel 5, § 2, 1° en 2° maakt de commissie een voorstel op voor de Minister van de 
te weerhouden set van gegevens en hypotheses, die samen een voorstel van 
referentiescenario vormen. 

De Algemene Directie Energie formuleert een advies op dit voorstel. 

§ 7. Rekening houdend met het voorstel van de commissie, de aanbevelingen van de 
netbeheerder en het advies van de Algemene Directie Energie, beslist de Minister, bij besluit 
vastgesteld na overleg in ministerraad vanaf de beslissing genomen in 2021, ten laatste op 
15 september van het jaar voorafgaand aan de veiling welke set van gegevens en 
hypotheses moet worden geselecteerd als het referentiescenario. De Minister kan hierbij 
afwijken van het voorstel van de commissie mits passende motivatie” 

 

1.2. DE ELEKTRICITEITSVERORDENING 

16. Voor de selectie van de scenario’s en de gevoeligheden verwijst het koninklijk besluit van 28 
april 2021 naar artikelen 23 en 24 van de verordening (EU) 2019/943 van 5 juni 2019 betreffende de 
interne markt voor elektriciteit (hierna, de “Elektriciteitsverordening”).  

Artikel 23 van de Elektriciteitsverordening handelt over de Europese beoordeling van de 
toereikendheid van de elektriciteitsvoorziening en stelt het volgende : 

“1. De Europese beoordeling van de toereikendheid van de elektriciteitsvoorziening stelt de 
zorgpunten met betrekking tot de toereikendheid van de elektriciteitsvoorziening vast aan 
de hand van een beoordeling van de algemene toereikendheid van het elektriciteitssysteem 
om stroom te leveren en de verwachte vraag naar elektriciteit voor elk jaar op het niveau 
van de Unie, op het niveau van de lidstaten en op het niveau van de individuele biedzones, 
indien nodig. De Europese beoordeling van de toereikendheid van de 
elektriciteitsvoorziening bestrijkt een periode van tien jaar vanaf de datum van die 
beoordeling.  

2. De Europese beoordeling van de toereikendheid van de elektriciteitsvoorziening wordt 
verricht door het ENTSB voor elektriciteit.  

3. Uiterlijk op 5 januari 2020 dient het ENTSB voor elektriciteit bij de overeenkomstig artikel 
1 van het Besluit van de Commissie van 15 november 2012 opgerichte Coördinatiegroep 
voor elektriciteit en ACER een ontwerpmethodologie in voor de Europese beoordeling van 
de toereikendheid van de elektriciteitsvoorziening op basis van de in lid 5 van dit artikel 
vastgestelde beginselen.  

4. De transmissiesysteembeheerders verstrekken aan het ENTSB voor elektriciteit de 
gegevens die het nodig heeft om de Europese beoordeling van de toereikendheid van de 
elektriciteitsvoorziening uit te voeren. Het ENTSB voor elektriciteit voert de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van de elektriciteitsvoorziening jaarlijks uit. De 
producenten en andere marktdeelnemers bezorgen transmissiesysteembeheerders en 
andere marktdeelnemers gegevens over het verwachte gebruik van de productiebronnen, 
waarbij rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid van primaire middelen en 
passende scenario's van de verwachte vraag en het verwachte aanbod.  

5. De Europese beoordeling van de toereikendheid van de elektriciteitsvoorziening is 
gebaseerd op een transparante methodologie die mogelijk maakt dat de beoordeling: 

a) wordt uitgevoerd op het niveau van elke biedzone en ten minste alle lidstaten bestrijkt; 

b) is gebaseerd op passende centrale referentiescenario's van verwachte vraag en aanbod, 
met inbegrip van een economische beoordeling van de waarschijnlijkheid dat activa voor 
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elektriciteitsproductie permanent buiten bedrijf worden gesteld of worden stilgelegd, of dat 
nieuwe activa voor elektriciteitsproductie worden gebouwd, alsmede met inbegrip van 
maatregelen ter verwezenlijking van doelstellingen inzake energie-efficiëntie en 
elektriciteitsinterconnectie en die een analyse omvat waarbij op passende wijze rekening 
wordt gehouden met gevoeligheden betreffende extreme weersomstandigheden, 
hydrologische omstandigheden, groothandelsprijzen en de ontwikkeling van de 
koolstofprijs;  

c) afzonderlijke scenario's bevat die de verschillende waarschijnlijkheden weerspiegelen van 
de zorgpunten in verband met de toereikendheid van de elektriciteitsvoorziening die de 
verschillende soorten capaciteitsmechanismen moeten aanpakken; 

d) op passende wijze rekening houdt met de bijdrage van alle middelen, met inbegrip van 

bestaande en toekomstige productie, energieopslag, sectorale integratie, vraagrespons en 

invoer- en uitvoermogelijkheden, alsmede met de bijdrage daarvan aan een flexibel 

systeembeheer;  

e) rekening houdt met de waarschijnlijke gevolgen van de in artikel 20, lid 3, bedoelde 

maatregelen; 

 f) varianten zonder bestaande of geplande capaciteitsmechanismen en; waar van toepassing, 

varianten met bestaande of geplande capaciteitsmechanismen omvat;  

g) is gebaseerd op een marktmodel met gebruikmaking van, indien van toepassing, de 

stroomgebaseerde aanpak; 

h) gebruikmaakt van probabilistische berekeningen; i) gebruikmaakt van één 

modelleringshulpmiddel;  

j) ten minste de volgende in artikel 25 bedoelde indicatoren omvat: — "verwachte niet-geleverde 

energie", en — "de waarschijnlijkheid dat niet aan de vraag kan worden voldaan";  

k) de bronnen van mogelijke zorgpunten in verband met de toereikendheid van de 

elektriciteitsvoorziening vaststelt, in het bijzonder of er sprake is van een beperking op het gebied 

van het net en/of een hulpbron;  

l) rekening houdt met echte netontwikkeling;  

m) ervoor zorgt dat naar behoren rekening wordt gehouden met de nationale kenmerken van 

productie, vraagflexibiliteit en energieopslag, de beschikbaarheid van primaire middelen en het 

niveau van interconnectie.  

6.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.  

7. Met betrekking tot de voorstellen overeenkomstig de leden 3 en 6 voor de 

ontwerpmethodologie, de scenario's, de gevoeligheidsanalyses en de aannames waarop deze 

gebaseerd zijn, en de resultaten van de Europese beoordeling van de toereikendheid van de 

elektriciteitsvoorziening overeenkomstig lid 4, vindt voorafgaande raadpleging van de lidstaten, 

de Coördinatiegroep voor elektriciteit en alle relevante belanghebbenden en de goedkeuring door 

ACER plaats in overeenstemming met de in artikel 27 vastgestelde procedure.” 
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Artikel 24 van de Elektriciteitsverordening handelt over de nationale beoordelingen van de 
toereikendheid van de elektriciteitsvoorziening en stelt het volgende : 

“1. Nationale beoordelingen van de toereikendheid van de elektriciteitsvoorziening hebben 
een regionaal toepassingsgebied en zijn gebaseerd op de in artikel 23, lid 5, bedoelde 
methodologie, met name het bepaalde in artikel 23, lid 5,  

Nationale beoordelingen van de toereikendheid van de elektriciteitsvoorziening omvatten 
de centrale referentiescenario's als bedoeld in artikel 23, lid 5, onder b).  

Nationale beoordelingen van de toereikendheid van de elektriciteitsvoorziening kunnen 
rekening houden met bijkomende gevoeligheden naast die als bedoeld in artikel 23, lid 5, 
onder b). In dergelijke gevallen kunnen nationale beoordelingen van de toereikendheid van 
de elektriciteitsvoorziening:  

a) uitgaan van veronderstellingen, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de 
nationale vraag naar en het nationale aanbod van elektriciteit;  

b)gebruikmaken van aanvullende instrumenten en recente gegevens die aanvullend zijn 
welke het ENTSB voor elektriciteit gebruikt voor de Europese beoordeling van de 
toereikendheid van de elektriciteitsvoorziening.  

Daarnaast maken de nationale beoordelingen van de toereikendheid van de 
elektriciteitsvoorziening bij het beoordelen van de bijdrage van capaciteitsaanbieders in een 
andere lidstaat tot de voorzieningszekerheid van de door hen bestreken biedzones, gebruik 
van de methodologie van artikel 26, lid 11, onder a). 

2. De nationale beoordelingen van de toereikendheid van de elektriciteitsvoorziening en, 
waar van toepassing, de Europese beoordeling van de toereikendheid van de 
elektriciteitsvoorziening en het advies van ACER uit hoofde van lid 3 van dit artikel, worden 
openbaar gemaakt.  

3. Wanneer bij de nationale beoordeling van de toereikendheid van de 
elektriciteitsvoorziening een punt van zorg wordt geconstateerd met betrekking tot een 
biedzone dat niet was geconstateerd bij de Europese beoordeling van de toereikendheid van 
de elektriciteitsvoorziening, omvat de nationale beoordeling van de toereikendheid van de 
elektriciteitsvoorziening de redenen voor het verschil tussen de twee beoordelingen van de 
toereikendheid van de elektriciteitsvoorziening, inclusief gedetailleerde gegevens over de 
gevoeligheidsanalyses en de onderliggende veronderstellingen. De lidstaten publiceren dit 
verslag en dienen het in bij ACER.  

Binnen twee maanden na de datum van ontvangst van het verslag, brengt ACER een advies 
uit over de vraag of de verschillen tussen de nationale beoordeling van de toereikendheid 
van de elektriciteitsvoorziening en de Europese beoordeling van de toereikendheid van de 
elektriciteitsvoorziening gerechtvaardigd zijn.  

Het orgaan dat verantwoordelijk is voor de nationale beoordeling van de toereikendheid van 
de elektriciteitsvoorziening, houdt naar behoren rekening met het advies van ACER en wijzigt 
zo nodig zijn beoordeling. Indien het besluit niet volledig rekening te houden met het advies 
van ACER, publiceert het orgaan dat verantwoordelijk is voor de nationale beoordeling van 
de toereikendheid van de elektriciteitsvoorziening een verslag met een gedetailleerde 
motivering.” 

 

Artikel 25(4) van de Elektriciteitsverordening stelt verder het volgende:  

“Wanneer toepassing wordt gemaakt van capaciteitsmechanismen, worden de parameters 
waarmee de hoeveelheid in het kader van het capaciteitsmechanisme aangekochte 
capaciteit wordt bepaald, goedgekeurd door de lidstaat of een andere door de lidstaat 
aangewezen bevoegde instantie op basis van een voorstel van de regulerende instantie.” 
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2. ANTECEDENTEN 

17. Op 10 juli 2020 formuleerde de CREG haar ontwerpvoorstel (C)2105 voor het referentiescenario 
voor de Y-4 veiling in 2021 met leveringsperiode 2025-2026 (hierna, “Ontwerpvoorstel 2105”)1. 

18. Op 23 juli 2020 formuleerde de Algemene Directie Energie haar advies op het ontwerpvoorstel 
2105 van de CREG en op 19 augustus 2020 formuleerde de Algemene Directie Energie een addendum 
aan haar advies.  

19. Op 27 juli 2020, heeft de Minister bevoegd voor Energie, Elia gevraagd om het scenario te 
hanteren zoals aanbevolen door de Algemene Directie Energie.  

20. Op de CRM Task Force van 6 mei 2021 presenteerde Elia de planning en de grote lijnen van de 
inhoud van de raadpleging die Elia zou organiseren in het kader van de bepaling van het 
referentiescenario.  

21. Op 20 mei 2021 lanceerde Elia haar openbare raadpleging over de scenario’s, sensitiviteiten en 
gegevens voor de berekening van de parameters van de Y-4 veiling voor de leveringsperiode 2026-
2027. Deze raadpleging liep tot en met zondag 20 juni 2021. 

22. Op 29 juni 2021 presenteerde Elia in een TF-CRM de resultaten van de raadpleging en haar 
eventuele reactie op de antwoorden.  

23. In juli 2021 werd het consultatieverslag van Elia gepubliceerd op haar website.2 

24. Op 20 juli 2021 ontving de CREG van Elia de aanbeveling voor het referentiescenario voor de Y-
4 veiling voor de leveringsperiode 2026-2027 (zie bijlage 1). 

  

 

1 Ontwerpvoorstel (C)2105 van 10 juli 2020, zie https://www.creg.be/nl/publicaties/voorstel-c2105 
2 Zie https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/public-consultations/2021/20210705_public-consultation-report-
26-27_en.pdf  

https://www.creg.be/nl/publicaties/voorstel-c2105
https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/public-consultations/2021/20210705_public-consultation-report-26-27_en.pdf
https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/public-consultations/2021/20210705_public-consultation-report-26-27_en.pdf
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3. CONSULTATIERAPPORT VAN ELIA EN AANBEVELING 
VAN ELIA 

3.1. CONSULTATIERAPPORT VAN ELIA 

25. De raadpleging van Elia over de scenario’s, sensitiviteiten en gegevens voor de berekening van 
de parameters van de Y-4 veiling voor de leveringsperiode 2026-2027, heeft volgens de CREG geen 
constructieve dialoog tot gevolg. Enerzijds valt een beperkte respons van marktactoren vast te stellen 
(1 vertrouwelijke reactie, 1 anonieme reactie en daarnaast een reactie van Febeliec en Febeg). 
Anderzijds lijkt de respons vooral ingegeven door de belangen van de partijen die vertegenwoordigd 
worden : enerzijds de potentiële deelnemers aan het CRM die een financieel voordeel kunnen halen, 
en de hypotheses verdedigen die leiden tot een verhoging van het noodzakelijk volume, en anderzijds 
de partijen die riskeren getroffen te worden door de kost van het CRM. Het valt uit het 
consultatierapport van Elia niet duidelijk af te leiden of de raadpleging van Elia aanleiding heeft 
gegeven tot enige aanpassing of correctie van bepaalde gegevens.  

26. Elia heeft in haar raadpleging verschillende mogelijke sensitiviteiten voorgesteld die mogelijks 
geïntegreerd zouden kunnen worden in het referentiescenario. Op geen enkele geraadpleegde 
sensitiviteit werd een unaniem positieve of negatieve reactie verkregen.  

 

3.2. DE AANBEVELING VAN ELIA 

27. Elia beveelt aan om de dataset van de Mid-Term Adequacy Forecast (MAF 2020) van ENTSO-E 
te gebruiken als basis. Wat de Belgische data betreft, stelt Elia voor om deze te actualiseren met de 
meest recente beschikbare gegevens, waarover geconsulteerd werd door Elia.  

28. Wat de data van andere landen betreft, stelt Elia voor de geactualiseerde MAF 2020 dataset te 
gebruiken. 

Voor landen met een marktbreed CRM, zal er capaciteit toegevoegd of afgenomen worden zodat deze 
landen hun betrouwbaarheidsnorm halen. Voor landen zonder CRM zal een economische 
leefbaarheidstest uitgevoerd worden om te zien of bijkomende capaciteiten al dan niet leefbaar zijn 
en desgevallend toegevoegd kunnen worden aan de hypotheses voor het desbetreffende land.  

29. Verder stelt Elia voor om minstens één sensitiviteit die betrekking heeft op de beschikbaarheid 
van import vanuit de naburige landen, op te nemen in het referentiescenario. Van de vijf voorgestelde 
sensitiviteiten (1. Grotere onbeschikbaarheid Franse nucleaire eenheden; 2. Een lagere minRAM; 3. 
Vertragingen in grensoverschrijdende investeringen; 4. Geen bijdrage van het Verenigd Koninkrijk aan 
de bevoorradingszekerheid van België; 5. De versnelling van de sluiting van steenkooleenheden in 
Europa), meent Elia dat de lagere beschikbaarheid van de 4 nucleaire eenheden in Frankrijk, het meest 
relevant is om te worden opgenomen in het referentiescenario.  
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Dit alles wordt samengevat in figuur 1 van Elia’s aanbeveling (zie hieronder). 
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4. VOORSTEL VAN REFERENTIESCENARIO 

4.1. VOORAFGAANDE BEMERKINGEN 

30. Het koninklijk besluit van 28 april 2021 stelt in artikel 3, §6, dat de Commissie een voorstel 
opmaakt van de te weerhouden set van gegevens en hypotheses, die samen het voorstel van 
referentiescenario vormen. Er dient dus één enkele set van gegevens en hypotheses, en dus één enkel 
scenario voorgesteld te worden. Er is, met andere woorden, geen mogelijkheid om alternatieve 
scenario’s of sensitiviteitsanalyses op een bepaald scenario voor te stellen. Deze benadering is 
ongebruikelijk bij het maken van simulaties inzake bevoorradingszekerheid.  

Het vastleggen van slechts één enkel scenario zonder sensitiviteiten midden 2021, leidt tot het 
uitvoeren van de simulatie voor één enkel scenario. Het regeerakkoord van september 2020 voorziet 
dat eind 2021, afhankelijk van de resultaten van de eerste CRM veiling, de wettelijke kalender van de 
nucleaire uitstap kan worden herzien. Indien tot een dergelijke herziening van de kalender van de 
nucleaire uitstap zou beslist worden, dan heeft dit een impact op het te beschouwen 
referentiescenario.  

31. De CREG meent dat het verantwoord en nuttig zou zijn om meerdere, maar wel een beperkt 
aantal scenario’s te simuleren, waarbij de keuze van het te weerhouden scenario zo dicht mogelijk 
tegen de start van de veilingen wordt gemaakt en waarbij de meest geactualiseerde evoluties in de 
energiemarkt in rekening kunnen worden gebracht.  

32. In het voorliggend voorstel zal de CREG, overeenkomstig de bepaling in artikel 3, §6, van het 
koninklijk besluit van 28 april 2021, één enkel scenario zonder sensitiviteiten voorstellen. 

4.2. OPMERKINGEN OP DE AANBEVELING VAN ELIA 

33. De CREG meent dat de aanbeveling van Elia niet duidelijk weergeeft welke data en hypotheses 
Elia wenst te gebruiken. Er wordt weliswaar verwezen naar de dataset van het MAF 2020 en naar de 
informatie die ter consultatie werd voorgelegd, maar dit geeft geen duidelijk beeld van welke cijfers 
er effectief in de simulaties gebruikt zullen worden. Voor een belangrijke parameter, namelijk de 
projectie van de elektriciteitsvraag, verwijst Elia in het consultatierapport op pagina 37 naar de laatste 
macro-economische projecties van het Federaal Planbureau. Daarbij stelt Elia het volgende : 

“…The later just published new macro-economic projections on the 24th June. These new 
projections will be analysed before the end of the September in order to assess the impact 
of taking into account the latest information known (among others, the increased 
understanding of the impact of covid-19 and Belgium's re-launch plan).” 

De CREG begrijpt hieruit dat de elektriciteitsvraag die Elia in het referentiescenario voorziet nog kan 
afwijken van de waarden waarover geconsulteerd werd. Het is in een dergelijke context quasi 
onmogelijk om gemotiveerd te reageren, gezien de elektriciteitsvraag nog zou kunnen wijzigen eind 
september, dus nadat de minister het referentiescenario bepaald heeft.  

De CREG herhaalt aan Elia de vraag, die reeds gesteld werd in het kader van het voorstel van de 
vraagcurve voor de eerste Y-4 veiling, om de dataset gedetailleerd cijfermatig weer te geven in het 
netbeheerdersverslag (zowel voor de eerste veiling in 2021 als voor de tweede veiling in 2022), met 
aanduiding van welke gegevens voor de andere landen werden aangepast. 

34. In de aanbeveling stelt Elia dat de andere landen met een marktbreed CRM zullen gekalibreerd 
worden op hun betrouwbaarheidsnorm, waarbij productiecapaciteit wordt toegevoegd of afgetrokken 
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tot deze norm bereikt wordt. De CREG meent dat het toevoegen van capaciteit tot de 
betrouwbaarheidsnorm in de betreffende landen gehaald wordt, in lijn ligt met de bedoeling van een 
capaciteitsvergoedingsmechanisme. Het wegnemen van capaciteit omdat het betrokken land blijkbaar 
een overcapaciteit heeft voor een bepaald jaar, is voor de CREG minder vanzelfsprekend. De 
uitdienstneming van capaciteiten gebeurt door marktactoren immers niet op basis van de draaiuren 
voor een bepaald jaar, maar wordt eerder ingegeven door de langetermijnperspectieven voor de 
betrokken capaciteit. De CREG meent dat het jaarlijks verminderen van productiecapaciteit in landen 
met een CRM, en daarbij dus een lagere productiecapaciteit te hanteren dan deze van de dataset van 
het MAF 2020, niet strookt met de werkelijke bedrijfsvoering van producenten. De CREG stelt dan ook 
voor om dergelijke verminderingen enkel door te voeren, als de betrouwbaarheidsnorm voor het 
betrokken land gedurende meerdere opeenvolgende jaren wijst op een overcapaciteit voor het 
betrokken land (wat natuurlijk de noodzaak van een CRM in het betrokken land twijfelachtig maakt). 

35. De CREG meent dat het referentiescenario de best mogelijke inschatting hoort te geven van de 
toekomstige situatie in de beoogde leveringsperiode (2026-2027). Gezien de tijdspanne tussen de 
inzameling van de gegevens (data van 2019 gebruikt in het MAF 2020) en de leveringsperiode (2026-
2027) zeven jaar bedraagt, zijn er inherent veel onzekerheden over de hypotheses en data die gebruikt 
worden. Bovendien wordt de dataset voor de volgende MAF (MAF 2021) momenteel voorbereid. De 
CREG meent dat het nuttig zou zijn om de mogelijkheid te onderzoeken om de volgende dataset van 
de volgende MAF te gebruiken in de simulaties, in plaats van de data van de vorige MAF , op een niet 
altijd even transparante manier, aan te passen aan recentere informatie. Het simuleren van meer dan 
één enkel scenario zou hierbij ook overwogen kunnen worden.  

36. Rekening houdend met het feit dat het volume aan te kopen capaciteit verdeeld wordt over 2 
veilingen, namelijk de Y-4 veiling (in 2022) en de T-1 veiling (in 2025), en dat het volume in de T-1 
veiling nog kan worden aangepast op basis van gegevens die dichter bij de leveringsperiode liggen, en 
die bijgevolg minder onzekerheden bevatten, meent de CREG dat het te weerhouden scenario voor de 
Y-4 veiling zich dient te baseren op de momenteel gekende gegevens en niet hoeft te anticiperen op 
risico’s die voor de beoogde leveringsperiode nog niet gekend zijn. Indien te veel risico’s (die een 
volume verhogend effect hebben, en bijgevolg de kost van het CRM impacteren) in het 
referentiescenario voor de Y-4 veiling worden opgenomen, en deze risico’s nadien toch minder 
realistisch blijken te zijn, dan wordt bovendien het benodigde volume voor de T-1 veiling neerwaarts 
beïnvloed, wat voor bepaalde (mogelijks innovatieve) technologieën die rekenen op de T-1 veiling de 
kans op realisatie sterk vermindert. De CREG meent bijgevolg dat het referentiescenario geen rekening 
moet houden met onder andere risico’s van mogelijke beleidswijzigingen in andere landen of 
capaciteitsvergoedingsmechanismen die er niet in slagen de betrouwbaarheidsnorm te halen. 
Dergelijke risico’s dienen volgens de CREG gecapteerd te worden in de simulaties met het oog op de 
T-1 veiling voor de betrokken leveringsperiode. 

 

4.3. SENSITIVITEITEN 

37. Wat de door Elia in haar aanbeveling voorgestelde sensitiviteiten betreft, merkt de CREG op dat 
sommige van deze sensitiviteiten niet het voorwerp uitmaakten van de openbare raadpleging 
georganiseerd door Elia, en evenmin lijken ingegeven te zijn door de reactie van bepaalde 
marktpartijen.  

38. Hierna wordt ingegaan op de sensitiviteiten in de aanbeveling van Elia.  
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4.3.1. Beschikbaarheid van het Franse nucleaire productiepark 

39. Elia stelt in haar aanbeveling voor om rekening te houden met een verlaagde nucleaire 
beschikbaarheid in Frankrijk met 4 eenheden.  

40. De CREG begrijpt niet hoe het in rekening brengen van de onbeschikbaarheid van een aantal 
Franse nucleaire eenheden te verzoenen is met de door Elia voorgestelde methodologie om capaciteit 
bij te voegen in landen die een marktbreed CRM hebben tot de betrouwbaarheidsnorm gehaald wordt 
voor die landen.  

41. De CREG meent dat, wat de ons omringende landen betreft, Elia zich moet baseren op de best 
beschikbare gevalideerde data uit die landen. De CREG meent dat wijzigingen aan hypotheses (zoals 
beleidswijzigingen, karakteristieken van het productiepark, …) steeds gestaafd moeten worden met 
duidelijke en betrouwbare signalen die enerzijds uitgaan van officiële instanties of overheden in het 
betrokken land en anderzijds betrekking hebben op de beoogde leveringsperiode 2026-2027. Tijdens 
de samenwerkings/overlegvergadering van 13 juli 2021, waar Elia haar intentie van aanbeveling 
aankondigde, werd bovendien uitdrukkelijk gevraagd om de risico’s te staven aan de hand van officiële 
documenten.  

Met betrekking tot de verhoogde onbeschikbaarheid van de Franse nucleaire eenheden, verwijst Elia 
enerzijds naar eigen analyses gebaseerd op historische gegevens, en anderzijds naar het rapport van 
RTE (bilan prévisionnel de l’équilibre offre-demande d’électricité en France – édition 2021).  

De resultaten uit het rapport van RTE waar Elia naar verwijst, hebben betrekking op de periode 2021-
2024, wat Elia zelf uitdrukkelijk in haar rapport vermeldt. RTE geeft in haar rapport (zie figuur 21 op 
pagina 45) aan dat na de periode 2021-2024, een verbetering optreedt in het referentiescenario vanaf 
de periode 2024-2026 (overgangssituatie) om na 2026 verder te verbeteren met hoge positieve 
marges in de periode 2030-2031.  

Er is geen enkele indicatie vanuit Frankrijk dat de situatie die voor 2021-2024 voorspeld wordt, zich 
ook zou voordoen in de leveringsperiode 2026-2027. 

Bovendien heeft Frankrijk een operationeel capaciteitsvergoedingsmechanisme ingesteld, wat de 
bedoeling heeft de bevoorradingszekerheid in Frankrijk te garanderen en waardoor de recent 
vastgestelde verhoogde onbeschikbaarheid van Franse nucleaire centrales in principe, hetzij 
geremedieerd, hetzij gecompenseerd zal worden door andere capaciteit. Dat effect is ook merkbaar in 
de Franse CRM: door de lagere voorspelde nucleaire beschikbaarheid in Frankrijk, zijn de Franse 
capaciteitsprijzen fors gestegen om zo voldoende extra capaciteit aan te trekken. Het uitgangspunt 
van Elia dat zich in Frankrijk een structureel bevoorradingsprobleem zou voordoen vanaf 2021 tot 
2027, zonder dat andere capaciteiten via het CRM in Frankrijk de eventuele onbeschikbare nucleaire 
capaciteit vervangen, is voor de CREG niet realistisch.  

De door Elia aanbevolen sensitiviteit van de hypotheses voor de Franse nucleaire beschikbaarheid (- 4 
eenheden in Frankrijk), zal bovendien aanleiding geven tot een verhoogd noodzakelijk volume in de 
Belgische CRM veiling, en heeft dus een kostenverhogend effect, hetgeen moet vermeden worden 
volgens artikel 7 undecies, §1 van de Elektriciteitswet (zie randnummer §6), dat stelt dat het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme zodanig ontworpen moet worden dat de kostprijs ervan zo laag 
mogelijk blijft.  

42. De CREG kan bijgevolg de aanbeveling van Elia om aan het referentiescenario de 
onbeschikbaarheid van 4 Franse nucleaire eenheden toe te voegen, waarbij Frankrijk met een CRM 
zijn betrouwbaarheidsnorm niet langer respecteert, niet aanvaarden. Op basis van bovenstaande 
elementen lijkt het de CREG niet aangewezen om de hypotheses van andere landen eenzijdig te 
wijzigen.  
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43. De CREG stelt dan ook voor om de sensitiviteit van een verminderde nucleaire beschikbaarheid 
in Frankrijk niet in rekening te brengen in het referentiescenario. 

 

4.3.2. Andere risico’s die de importcapaciteit van België tijdens schaarste-situaties 
beïnvloeden. 

4.3.2.1. Lagere RAM in uitzonderlijke omstandigheden en vertraging van grensoverschrijdende 
investeringen 

44. In haar aanbeveling argumenteert Elia dat de 70% minRAM niet voor elk uur gegarandeerd kan 
worden. In de aanbeveling vermeldt ELIA niet welke minRAM zij als sensitiviteit wel voorstelt.  

Uitzonderingen op de minRAM vereiste van 70 % zijn bedoeld om voorzienbare situaties te dekken, 
die gelinkt zijn aan de operationele veiligheid en de onmogelijkheid om de wettelijk vereiste marges 
te halen om redenen buiten de controle van de TSO. Gezien verwacht wordt dat de loop flows sterk 
verminderen ten gevolge van de implementatie van de actieplannen van Nederland en Duitsland, ziet 
de CREG geen reden voor afwijkingen van de 70% doelstelling na 2025.  

De CREG stelt vast dat de voorgestelde sensitiviteit impliceert dat de vastgelegde regels op Europees 
niveau niet gerespecteerd zullen worden. De CREG meent dat de opgelegde 70% minRAM niet ter 
discussie (in ieder geval niet neerwaarts) gesteld mag worden.  

De verwijzing van Elia naar Artikel 16(3) van de Elektriciteitsverordening is naast de kwestie: deze 
mogelijkheid betreft een oplossing om, als uiterste maatregel, de zoneoveschrijdende capaciteit te 
beperken wanneer onvoldoende corrigerende maatregelen beschikbaar zijn. Het voorstel van Elia om 
deze sensitiviteit in rekening te brengen, stemt niet overeen met het uitzonderlijke karakter van de 
mogelijke beperking van de zoneoverschrijdende capaciteit in toepassing van Artikel 16(3). De CREG is 
bovendien van mening dat dergelijke onbeschikbaarheid op de voorgestelde termijn op dit ogenblik 
niet verwacht of aantoonbaar is. 

Indien een uitzondering op de minRAM vereiste overwogen zou moeten worden, dan lijkt het de CREG 
nuttig om deze in rekening te brengen vanaf de T-1 veiling in 2025. Er is geen enkele reden om 
momenteel, in 2021, reeds uit te gaan van een hypothese dat in de periode 2026-2027 de minRAM 
vereiste niet gehaald zou kunnen worden. 

45. De CREG meent dat deze sensitiviteit niet te overwegen valt voor toepassing in het 
referentiescenario. 

4.3.2.2. Versnelde steenkooluitstap 

46. Deze sensitiviteit die een versnelling van de uitstap uit steenkool bevat, werd door Elia niet 
gekwantificeerd. Bovendien werd deze sensitiviteit evenmin ter consultatie voorgelegd. Verder heeft 
deze sensitiviteit geen invloed op de hypotheses aangaande het Belgische productiepark, gezien de 
laatste steenkoolcentrales in België reeds werden gesloten in 2016. Het betreft dan ook enkel 
hypotheses van de productieparken in de naburige landen, die volgens de CREG niet eenzijdig gewijzigd 
mogen worden. 
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4.3.2.3. Geen bijdrage van het Verenigd Koninkrijk aan de bevoorradingszekerheid van België  

47. Deze sensitiviteit die een versnelling van de uitstap uit steenkool bevat, werd door Elia niet 
gekwantificeerd. Bovendien werd deze sensitiviteit evenmin ter consultatie voorgelegd. Elia verwijst 
naar een “recent announcement”, maar zonder verdere duiding van de bron hiervan. Tenslotte verwijst 
Elia naar de aankondiging van sluiting van een nucleaire eenheid in Dungeness (bron BBC). Gezien in 
het Verenigd Koninkrijk ook een CRM operationeel is, is de aangekondigde sluiting geen reden om de 
hypotheses te wijzigen, daar het CRM voor de eventueel noodzakelijke vervangingscapaciteit zou 
moeten zorgen.  

48. De CREG meent dat deze sensitiviteit dan ook niet dient te worden opgenomen in het 
referentiescenario. 
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5. CONCLUSIE 

49. Op basis van het koninklijk besluit van 28 maart 2021, heeft de CREG voorliggend voorstel 
gemaakt. 

50. De CREG stelt voor om als referentiescenario voor de Y-4 veiling met leveringsperiode 2026-
2027 de dataset van de laatste “Mid-Term Adequacy Forecast (MAF 2020)” te hanteren, waarvan de 
data voor België en de overige landen geactualiseerd worden zoals vermeld in de aanbeveling van Elia 
(met uitzondering van de door Elia voorgestelde verwijdering van capaciteiten die niet noodzakelijk 
zijn om de betrouwbaarheidsnorm te halen (zie randnummer 34). 

51. De CREG stelt voor om geen bijkomende sensitiviteiten op te nemen in het referentiescenario. 

52. Tenslotte stelt de CREG voor dat Elia alle gebruikte hypotheses en resultaten voor de 2 
leveringsperiodes in bijlage van het netbeheerdersverslag numeriek vermeldt.  

 

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

Elia’s recommendation for the reference scenario for the CRM parameter 

calculation for the Y-4 Auction with Delivery Period 2026-27 – July 2021 


