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INLEIDING 

 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

heeft deze studie uitgevoerd met als doel de vergoedingsmechanismen voor de 

productiecapaciteit te bestuderen die werden ingevoerd of die worden geanalyseerd in 

verschillende Europese landen en er lessen uit te trekken voor de Belgische 

elektriciteitsmarkt. 

 

Het eerste hoofdstuk beschrijft de algemene principes van de vergoeding voor de capaciteit.  

In het tweede hoofdstuk vindt u een typologie van de bestaande mechanismen en een 

illustratie van hun toepassing in verschillende landen.  Het derde hoofdstuk beschrijft de 

bedenkingen geformuleerd door de landen die overwegen een dergelijk mechanisme op te 

zetten in Europa.  In het vierde hoofdstuk worden lessen getrokken uit de buitenlandse 

voorbeelden. De overwegingen betreffende de omzetting naar de Belgische markt worden 

beschreven in het vijfde hoofdstuk. In het zesde hoofdstuk formuleren we het besluit. 

 

Het Directiecomité van de CREG heeft deze studie goedgekeurd tijdens haar vergadering 

van 11 oktober 2012. 
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I. ALGEMENE PRINCIPES 

 

Zoals blijkt uit de kaart op de volgende pagina kunnen de Europese landen ingedeeld 

worden in twee categorieën op basis van het gekozen mechanisme voor 

bevoorradingszekerheid: 

 

- energy only markets; 

- capacity mechanisms. 

 



  5/67 

 

Bron: Fortum 
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I.1 Energy only market
1
: België, Duitsland, Nederland, 

Groot-Brittannië, Frankrijk, Texas, Australië, Nieuw-

Zeeland 

 

I.1.1 Principe 

 

1. De producent wordt louter vergoed voor de verkoop van energie op de markt 

(vergoeding van de MWh). Hierbij gaat men ervan uit dat het prijssignaal afkomstig uit de 

markt volstaat om de bevoorradingszekerheid op termijn te waarborgen. 

 

2. In theorie worden de vaste kosten gedekt door: 

 

- de inframarginale rente voor de eenheden aan het begin en in het midden van de 

merit order; 

 

- de zeldzaamheidsrente (van kracht wanneer de marktprijs hoger is dan de 

marginale kost) voor de piekeenheden. 

 

Een verhoogd aantal prijspieken op de spotmarkt geeft de investeerders het signaal dat een 

nieuwe investering in piekeenheden (eenheden met de hoogste marginale kost) rendabel 

zou zijn. De marktkrachten waarborgen het gewenste betrouwbaarheidsniveau van het 

systeem. 

 

 In een perfect functionerende markt zouden de inkomsten uit de verkoop van 

MWh volstaan om de rendabiliteit van het productiepark te garanderen. 

 

We wijzen tevens op het belang van het prijssignaal op de forward-markt aangezien het 

grootste deel van de aan- en verkopen op termijn gebeurt (wat de consumenten beschermt 

tegen de prijspieken op de day ahead-markt). 

 

 

  

                                                           
1
 Joskow – Center for Energy and Environmental Policy Reseach : “Competitive Electricity Markets 

and investment in New Generation Capacity”, april 2006 
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I.1.2 Beperkingen van het model  

 

3. Maar als niet voldaan is aan de voorwaarden, met name ten gevolge van: 

 

i. verstoorde marktevenwichten (price cap die prijspieken beperkt tot onder de 

value of lost load (VoLL)2 en problemen van missing money, subsidies, 

invoerbeperkingen, … genereert ); 

 

ii. een zwakke elasticiteit op korte termijn van de vraag op de prijs; 

 

iii. een gebrek aan transportcapaciteit, 

 

en indien de markt geconfronteerd wordt met de massale aanvoer van gesubsidieerde 

hernieuwbare productie tegen een lage marginale kost, die enerzijds het economisch 

evenwicht tussen de basis-, gemiddelde en piekproductie verstoort en anderzijds de 

spotprijzen volatieler en extremer maakt (zowel naar boven als naar onder toe),  lijken de 

investeringen in traditionele technologieën riskanter en minder rendabel (wat niet 

noodzakelijk het geval is op het  niveau van de productieportefeuille). 

 

 Aanvullende maatregelen en aanvullende inkomsten in de vorm van een 

capaciteitsvergoeding (CRM – Capacity Remuneration Mechanism) kunnen 

mogelijk noodzakelijk blijken om het investeringsklimaat niet te verslechteren en de 

toereikendheid van de productiemiddelen en bijgevolg de bevoorradingszekerheid op 

termijn niet in gevaar te brengen. 

 

 

I.2 Concept van toereikendheid 

 

4. De toereikendheid kan worden gedefinieerd als de capaciteit van het systeem om 

de globale vraag op elk moment te dekken. Ze verschilt van de zekerheid, dit is de capaciteit 

van het systeem om het hoofd te bieden aan plotse schommelingen (balancing en stabiliteit 

van het netwerk) zodat het in real time kan functioneren.    

 

  

                                                           
2
 Maximumprijs die de consumenten bereid zijn te betalen voor elektriciteit om een verstoring van de 

bevoorrading te vermijden.  Deze prijs geeft een signaal over het gepaste niveau van de 
bevoorradingszekerheid.   
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De toereikendheid verhoogt dus de waarschijnlijkheid om op elk moment te beschikken over 

voldoende productie om de vraag te dekken, maar doet niets af aan de noodzaak om te 

beschikken over een reserve om de vraag in real time te dekken.  De volgende figuur geeft 

de berekening van de reservecapaciteit weer in verhouding tot de piekvraag gebruikt door 

ENTSO-E3. 

 

We herinneren eraan dat de toereikendheid een noodzakelijke, maar geen voldoende 

voorwaarde is om zich te wapenen tegen een black-out , die kan worden uitgelokt door een 

incident. 

 

Figuur 1: Voorbeeld van de analyse van de toereikendheid van de productiemiddelen in een land 

 

Bron: ENTSO-E
4
  

 

In dit schema verwijst “non usable capacity” naar de productiemiddelen zonder voldoende 

betrouwbaarheidsgraad.  “ Load” houdt rekening met de capaciteit voor afschakelbaar 

vermogen. 

 

Wanneer de “remaining margin” negatief is, heeft het systeem onvoldoende 

productiecapaciteit bij een normale werking.  Wanneer de “remaining margin” groter dan of 

gelijk is aan de “adequacy reference margin”, zijn er productiemiddelen beschikbaar voor de 

export.  Wanneer de “remaining margin” lager is dan de “adequacy reference margin” moet 

het systeem beroep doen op invoer om het hoofd te kunnen bieden aan moeilijke situaties. 

                                                           
3
 In haar studie 1074, gebruikt de CREG een enigszins andere methodologie gebaseerd op een 

simulatie van de werking van het park waarbij rekening wordt gehouden met een methode voor 
waarschijnlijkheidsberekening van de beschikbaarheid van de productie-eenheden gekoppeld aan 
technisch-economische parameters en aan een raming van de vraag gedefinieerd in de vorm van een 
chronologische uurcurve die de evolutie van de opgevraagde energie in de loop van het jaar beschrijft. 
Het model laat toe om op exogene wijze door iteratie een selectie te maken van de investeringen in 
nieuwe productie-eenheden van het centrale park die dienen te worden gerealiseerd met het oog op 
het minimaliseren van de kosten en mits de naleving van een betrouwbaarheidscriterium  (LOLE van 
16 uur per jaar voor een systeem zonder invoer). 
4
 ENTSO-E Report, System Adequacy Forecast 2010 - 2025 
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I.3 Doelstellingen van een vergoedingsmechanisme voor 

de capaciteit 

 

5. Er kunnen diverse redenen zijn om te opteren voor het opzetten van een 

vergoedingsmechanisme voor de capaciteit: 

 

- de toereikendheid van de capaciteit verzekeren in een markt waarin meerdere 

spelers actief zijn wiens missie niet meer bestaat in het verzekeren van het 

algemene evenwicht van het systeem (cfr. VS vanaf 1970); 

 

- het missing money probleem oplossen (onvermogen om de vaste kosten te 

dekken) dat het gevolg is van de vermindering van het aantal werkingsuren van 

de klassieke productie-eenheden (vooral semi-piekeenheden) en van het 

bestaan van plafonds op de spotmarkt5; 

 

- de tijdelijke onderbreking beheren van de productie van RES (renewable energy 

sources) die genieten van een steunbeleid (subsidiëring van bepaalde 

productiemiddelen die de behoefte aan subsidiëring van andere 

productiemiddelen genereert); 

 

- een specifieke verbruiksstructuur beheren (bv.: consumptiepieken in Frankrijk). 

 

Het nagestreefde doel en de specifieke context van het land verklaren de diversiteit van de 

geïmplementeerde oplossingen. 

 

Kort samengevat vereist een capaciteitsmechanisme de evaluatie van een geschikt 

capaciteitsniveau (bv. 110% van de piekvraag) en een stimulus om deze betrouwbare en 

flexibele capaciteit te leveren. Deze stimulus neemt voor de producenten de vorm aan van 

inkomsten voor de geïnstalleerde capaciteit en voor de consumenten, van een vergoeding 

voor de niet-verbruikte energie. 

  

                                                           
5 Op de Belgische markt bedragen deze plafonds 3.000 €/MWh op de day ahead markt en 9.000 
€/MWh op de intraday-markt 
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II. TYPES VAN 

VERGOEDINGSMECHANISMEN VOOR 

CAPACITEIT (CRM's) 

 

II.1 Types CRM’s 

 

6. Zij worden onderverdeeld in vijf categorieën6: 

 

a) capacity payment; 

b) strategic reserve (tender for targeted resources); 

c) capacity obligation; 

d) capacity auction; 

e) financial reliable option. 

 

Het onderstaande schema illustreert de typologie van de vijf mechanismen. 

 

Schema 1 : Typologie van de vergoedingsmechanismen voor capaciteit 

 

 

 

  

                                                           
6 DECC, Planning our electric future: a white paper for secure, affordable and low-carbon electricity, 
juli 2011 
EURELECTRIC, RES Integration and Market design : are Capacity Remuneration Mechanisms 
needed to ensure generation adequacy, mei 2011  

Capacity mecanisms

Capacity auction Financial reliable option Capacity payment

PjM Theoretisch model Spanje

Zweden

capacity obligation

Frankrijk (project)

Veiligstelling door de volumes

(volume vastgelegd door de overheid)

Veiligstelling door de prijzen

(capaciteitsprijs vastgelegd door de overheid)

MarktmechanismeBeperkte offerteaanvraag

(tender for targeted resources)

Strategic reserve
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Veiligstelling door de prijzen 

 

De vergoeding ligt vast, de productiehoeveelheden variëren. 

 

- capacity payment: een overheid bepaalt een vast bedrag dat aan de 

producenten wordt uitbetaald als vergoeding voor de beschikbare capaciteit en 

om hen aan te moedigen om te investeren. 

 

 

Veiligstelling door de volumes 

 

Het bedrag van de capaciteit ligt vast, de vergoedingswijze varieert. 

 

 

- Strategische reserve R4 (tender for targeted resources): er worden 

capaciteiten in reserve gehouden die bedoeld zijn om de bevoorradingszekerheid 

in uitzonderlijke omstandigheden te verzekeren. Het niveau van de betaling wordt 

bepaald door middel van een aanbesteding (bv.: in Zweden). 

 

Capaciteitsmarkt (bestaat naast de commodity markt) 

 

- capacity obligation: de leveranciers zijn verplicht om een bepaald 

capaciteitsniveau af te nemen bij de producenten tegen een prijs 

overeengekomen tussen de partijen en zij betalen een boete indien deze 

capaciteit niet volstaat; 

 

- capacity auction: de totale vereiste capaciteit wordt een aantal jaar op voorhand 

bepaald door de transmissienetbeheerder (TNB) of door de regulator.  De prijs 

wordt bepaald door middel van een voorafgaande veiling (forward) en wordt 

betaald aan alle deelnemers aan de veiling.  De leverancier factureert de kosten 

door aan de eindklant afhankelijk van zijn afname of zijn afnameprofiel (bv.: PjM 

en ISO-NE markten in de VS); 

 

reliable option: het gaat hier ook om een voorafgaande veiling, maar voor een 

financieel instrument (call option) en niet meer voor materieel instrument die de 

bezitter toelaat om zijn aankoopprijs te plafonneren.  Indien de spotprijs op de 

referentiemarkt een bepaalde uitoefenprijs (strike price) overschrijdt, moet de 
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producent beschikbaar zijn indien de systeemoperator hem nodig heeft, zo niet 

betaalt hij het verschil tussen deze twee prijzen dat wordt terugbetaald aan de 

consumenten.  De uitoefenprijs plafonneert dus de prijs op de energiemarkt in 

piekperiodes.  Het bedrag van de beschikbaarheidsvergoeding dat wordt betaald 

aan de producenten, wordt bepaald door de optiemarkt.  De boete voor de 

onbeschikbaarheid komt overeen met de uitoefenprijs van de optie (bv.: 

theoretisch model dat alleen in Colombia werd geïnstalleerd). 

 

De werkwijze van de eerste vier mechanismen wordt hieronder in detail geanalyseerd en 

geïllustreerd. 

 

 

II.2 Mechanisme voor veiligstelling door de prijzen          

 

a) Capacity payment: Spanje, Portugal, Ierland 

 

Werkwijze 

 

7. Bovenop de vergoeding voor de verkoop van MWh krijgen bepaalde types 

piekeenheden een, meestal vooraf vastgelegde, premie die wordt betaald voor alle 

beschikbare capaciteit of voor een deel daarvan.  Het doel van deze capaciteitspremie is de 

producenten aan te sporen om te investeren.  De regulator bepaalt dus de prijs van de 

capaciteit en de markt bepaalt de hoeveelheid van de capaciteit. 

 

Er bestaan verschillende methodes om de premie te berekenen.  Daarbij wordt meestal 

rekening gehouden met de waarschijnlijkheid dat het systeem in gebreke blijft (berekend in 

functie van het aanbod (O) van en de vraag (D) naar elektriciteit) en met de kost van een 

verstoring van de bevoorrading of de kost van de investering in een nieuwe productie-

eenheid. 
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Voorbeelden: 

 

Spanje7 

 

Context 

 

Er werden heel aantrekkelijke feed-in tarifs toegekend aan windenergie en zonne-energie, 

wat het aantal werkingsuren van de stoom- en gasturbine-installaties heeft teruggedrongen.  

Deze draaiden 3.920 u in 2008, 3.371 u in 2009, 2.715 u in 2010 en slechts op 30% à 40% 

van hun capaciteit in 2011, waardoor hun rendabiliteit sterk achteruit ging. 

 

Oplossingen 

 

1. Forfaitaire vergoeding voor de beschikbaarheid betaald aan alle waterkracht-, steenkool-, 

gas- en stookolie-installaties die beschikbaar zijn tijdens de vooraf bepaalde piekperiodes 

(tariefperiodes 1 en 2), berekend op basis van volgende formule: 

 

RSDi,j = a x indj x PNi 

 

 a = bedrag van de jaarlijkse vergoeding: 5.150 EUR/MW in 2012 (jaarlijks herzien) 

 idnj = vermenigvuldigingsindex (afhankelijk van de beschikbaarheid van de 

technologie bepaald op historische basis (steenkool: 0,912; gecombineerde 

cyclus: 0,913; stookolie: 0,877; waterkracht: 0,237)) 

 PNi = nettovermogen van de ter beschikking gestelde eenheid. 

 

De maximale vergoeding varieert dus tussen 4.640 EUR/MW/jaar en 1.220 EUR/MW/jaar en 

is bedoeld om de vaste kosten te dekken van de eenheden die in stand-by staan om de 

verbruikspieken en de tekorten uit de windkrachtproductie te dekken. 

 

Het is de enige vergoeding die wordt betaald aan de bestaande eenheden. 

 

Boete: De vergoeding wordt verminderd in functie van het onbeschikbare vermogen en het 

aantal uur onbeschikbaarheid tijdens piekperiodes. 

  

                                                           
7
 Rapport van RTE aan de Minister verantwoordelijk voor Industrie, Energie en numerieke Economie 

betreffende de invoering van het mechanisme voor een capaciteitsplicht voorzien in de wet NOME, 1 
oktober 2011 
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2. Investeringssteun voor de traditionele productie-installaties met een capaciteit > 50 MW 

betaald tijdens de eerste 10 jaar, in functie van de beschikbaarheid van de eenheid tijdens 

piekperiodes. 

 

De TNB berekent het bedrag van de steun elk kwartaal op basis van een dekkingsratio die 

wordt gedefinieerd als de verhouding tussen het totale beschikbare vermogen en het 

verbruikte vermogen tijdens piekperiodes.  De steun wordt betaald op voorwaarde dat het 

jaarlijks gemiddelde van het beschikbare vermogen tijdens piekperiodes hoger dan of gelijk 

is aan 90% van het nettovermogen van de installatie.   

 

Indien de dekkingsratio ≤1,1 is (reserve van 10%), bedraagt de investeringssteun 28.000 

EUR/MW/jaar (verminderd tot 23.400 EUR in 2012).   

 

Indien de dekkingsratio >1,1 is, neemt de betaalde steun voor de extra MW lineair af op 

basis van de volgende formule: (193.000-150.000 x dekkingsratio) EUR/MW/jaar.  Wanneer 

de dekkingsratio 1,29 bedraagt, is de steun 0. 

 

Figuur 1: Vergoeding voor de capaciteit in functie van het niveau van de reserve (EUR/MW) 

 

 

Voorbeeld: als de marge 1,2 bedraagt, krijgt een eenheid van 100 MW: 

193.000 – 150.000 x 1,2 = 13.000 EUR/MW per jaar gedurende 10 jaar, zijnde 13 miljoen 

EUR. 

 

De kost van deze maatregel werd, voor 2012, op 191 miljoen (beschikbaarheidsvergoeding) 

en 651 miljoen EUR (investeringssteun) geraamd.  Op 1 april 2012 heeft de regering echter 

beslist om de betaling van de capaciteit met 10% te verminderen. 
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Groot-Brittannië -  het vroegere poolsysteem afgeschaft in 2000 

 

Principe 

Het marktmechanisme dat in 1990 werd ingevoerd, voorzag een vergoeding voor het ter 

beschikking stellen van capaciteit op basis van een formule waarin rekening werd gehouden 

met de waarschijnlijkheid van een spanningsverlies: 

 

 Capacity payment = LOLP8 x (value of lost load – system marginal price)  

 Pool purchase price = system marginal price + capacity payment. 

 

Probleem 

 

Voor zover enerzijds de day ahead vraagramingen gekend waren en anderzijds de productie 

van de andere marktspelers vooral kaderde in de base-load of voor de IPP’s (Independent 

Power Producers) gekoppeld was aan take-or-pay aankoopcontracten voor brandstof, 

konden de twee belangrijkste producenten de restvraag berekenen die zij moesten dekken.  

Dit liet hen toe om de markt te manipuleren door hun beschikbare capaciteit te verminderen 

(door capaciteit onbeschikbaar te verklaren in piekperiodes en hun productiecapaciteit 

geleidelijk te verminderen) teneinde zowel de system marginal price als de capacity payment 

op te drijven. 

 

Bij de New Electricity Trading Arrangements (NETA) die werden ingevoerd in 2001 werd de 

capaciteitsvergoeding afgeschaft9. 

 

 

 

Voor- en nadelen 

 

8. Het voordeel van dit mechanisme is dat het heel eenvoudig is en een 

gedifferentieerde vergoeding mogelijk maakt van bestaande en nieuwe investeringen, maar 

het heeft een groot nadeel: de vergoeding is niet gebaseerd op de marktregels, 

waardoor het risico bestaat op druk van de investeerders om hogere steun te krijgen, 

die dan de belangrijkste motor van investeringen wordt. 

 

 
                                                           
8
 Loss of load probability 

9
 CRI, Regulation of the UK electricity industry, 2002 edition, University of Bath 

http://www.bath.ac.uk/management/cri/pubpdf/Industry_Briefs/Electricity_Gillian_Simmonds.pdf 

http://www.bath.ac.uk/management/cri/pubpdf/Industry_Briefs/Electricity_Gillian_Simmonds.pdf
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II.3 Mechanisme voor veiligstelling door de hoeveelheden 

 

9. Het te realiseren toereikendheidsniveau wordt vooraf bepaald en de spelers krijgen 

prijssignalen om dit gewenste capaciteitsniveau te realiseren.   

 

Er bestaan twee grote types van mechanismen: de strategische capaciteitsreserves en de 

capaciteitsmarkten. 

 

 

II.3.1  Contractueel mechanisme 

  

b) Strategische capaciteitsreserves (tender for targeted 

resource): Zweden, Finland 

 

Werkwijze 

 

Hoeveelheid 

 

10. De overheden bepalen een aantal jaar op voorhand de omvang van de strategische 

capaciteitsreserve R4 op basis van een raming van de vraag en van wat de markt zou 

leveren indien er geen mechanisme voorhanden zou zijn. 

 

 

Prijs 

 

11. Na een aanbesteding sluit de TNB een contract af met de capaciteitshouders 

(productie of afschakelbaar vermogen) waardoor hij het recht krijgt om bepaalde capaciteiten 

te mobiliseren.  Deze zullen niet beschikbaar zijn op de markt (behalve na een specifieke 

toestemming) en zijn de enige die vergoed worden.  De strategische reserve R4 fungeert als 

producent in noodgevallen. 

 

De kost wordt doorGerekend aan de leveranciers die deze op hun beurt verhalen op hun 

klanten. 
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Voorbeeld: 

 

 

Zweden 

 

Context 

 

De consumptiepiek hangt sterk samen met de temperatuur.   

De beschikbare capaciteit van de waterkrachtcentrales verschilt van jaar tot jaar, afhankelijk 

van het waterniveau in de reservoirs. 

 

Na de liberalisering zijn de producenten echter begonnen met het sluiten van centrales op 

stookolie die voordien werden gebruikt als back-up, waardoor de bevoorradingszekerheid in 

gevaar kwam.  In 2003 werd een tijdelijk mechanisme voor strategische piekreserves 

ingevoerd, eerst voor 5 jaar, daarna tot in 2020. 

 

De reserve dient om winterpieken tengevolge van uitzonderlijke omstandigheden op te 

vangen.   

 

Oplossing 

 

De wet geeft de TNB de opdracht om jaarlijks een strategische piekreserve aan te kopen die 

gebruikt kan worden tussen 16 november en 15 maart en waarvan hij de omvang vastlegt 

(1.726 MW, zijnde 4,8% van de netto productiecapaciteit - in 2012 waarvan 362 MW 

afschakelbaar vermogen). Dit volume mag niet groter zijn dan 2.000 MW. 

 

Jaarlijks doet de TNB een aanbesteding waaraan zowel producenten (de eenheid moet in 

minder dan 12 uur kunnen opstarten) als houders van capaciteiten voor afschakelbaar 

vermogen mogen deelnemen.    

 

Eerst werden deze capaciteiten uit de markt genomen.  Sinds januari 2009 wordt ze in 

bepaalde omstandigheden op de day ahead markt geïntroduceerd om de prijsvorming op de 

markt niet te beïnvloeden.: 

 

-  als laatste redmiddel, na alle commerciële offertes indien er geen evenwicht is; 
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-  tegen de prijs van de laatst aanvaarde commerciële offerte + 0,1 €/MWh, wat niet 

 ideaal is in een periode van ernstige tekorten, wanneer kleine volumes een 

 buitensporig effect kunnen hebben op de elektriciteitsprijs. Om dit probleem op te 

 lossen, uitgaande van het principe dat de capaciteiten voor afschakelbaar 

 vermogen die deel uitmaken van de reserve aanwezig zouden zijn zonder 

 vergoeding, vanaf 2012, mogen zij ook commerciële offertes maken op de day 

 ahead markt met het doel het beheer van de vraag te bevorderen.   

 

Indien de middelen niet geactiveerd worden, moeten zij beschikbaar zijn om mee te werken 

aan de balancing (na de commerciële offertes). 

 

De kost per kWh die resulteert uit de aanbesteding is relatief laag voor de consumenten en 

de reservecapaciteiten worden niet elk jaar gebruikt. 

 

Het bedrag van de reserve zal geleidelijk afnemen om voor de winter 2017/2018 en de 

volgende winter 750 MW te bedragen, tot bij de stopzetting van het mechanisme in  2020 en 

zal een groeiend capaciteitsaandeel aan afschakelbaar vermogen bevatten (vanaf 2011), 

met als doel terug te keren naar een energy only market. 

 

 

Finland past hetzelfde mechanisme toe. De contracten hebben een looptijd van twee jaar.  

 

 

Voor- en nadelen 

 

12. Het systeem is eenvoudig en kan snel worden ingevoerd, het verstoort het 

mechanisme van de prijsvorming op de markt slechts in heel beperkte mate (op voorwaarde 

dat de capaciteiten goed afgemeten zijn en alleen worden gebruikt in uitzonderlijke 

piekomstandigheden).  De marktprijs blijft de belangrijkste investeringsmotor en het model 

biedt bijgevolg geen oplossing voor de problemen van de prijsvolatiliteit en voor het risico 

van “missing money”. 

 

Dit model is uiterst geschikt voor het in stand houden van bestaande eenheden met het oog 

op een uitzonderlijk gebruik, maar niet om nieuwe investeringen aan te trekken. 
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Indien de vereiste capaciteiten bovendien beperkt zijn in aantal, beschikken de 

capaciteitshouders over macht op de markt en kunnen ze dreigen om eenheden te sluiten 

indien ze geen vergoeding ontvangen.  Een groeiend aantal piekeenheden worden dan uit 

de markt worden genomen om opgenomen te worden in de reserve, wat gewoon neerkomt 

op een verplaatsing van de capaciteiten.  Indien het ontvangen van een 

capaciteitsvergoeding aantrekkelijker wordt dan op de commodity markt blijven, leidt dit 

immers tot een gebrek aan investeringen buiten dit mechanisme, waardoor de TNB steeds 

meer productiecapaciteit zou moeten aankopen. 

 

Dit mechanisme is niet ideaal om de back-upservices van de RES te vergoeden voor zover 

de eenheden vaak gebruikt moeten worden.  De regelmatige activering van de reserve, met 

name wanneer de prijzen geen grote pieken kennen (in theorie de value of lost load), is 

echter verboden.  Dit zou het noodzakelijk maken om grotere capaciteiten uit de markt te 

nemen, waarvan er een aantal nuttiger zouden zijn in de merit order, wat zou leiden tot een 

stijging van de elektriciteitsprijs op de day ahead markt. 

 

 

II.3.2 Marktmechanismen voor de capaciteit 

 

Werkwijze 

 

13. Het gaat hier om marktmechanismen waarbij de producten meerdere jaren op 

voorhand gevaloriseerd worden, waarbij de leverancier een actieve rol speelt die gepaard 

gaat met sancties in geval van niet-naleving van de beschikbaarheid. 

 

Deze mechanismen steunen: 

 

- enerzijds op de verplichting voor de leveranciers om te beschikken over 

capaciteitswaarborgen die toelaten om de verbruikspieken van hun klanten te 

verzekeren, evenals over een veiligheidsmarge om het globale evenwicht tussen 

vraag en aanbod te waarborgen; 

- anderzijds op de toekenning van capaciteitscertificaten aan de houders van 

erkende capaciteiten (productie of afschakelbaar vermogen); 

- ten slotte op controles en sancties in geval van onbeschikbaarheid van de 

capaciteit of van de capaciteitsgarantie (die het terugtrekken van capaciteit met 

de bedoeling de elektriciteitsprijs op te drijven minder aantrekkelijk maakt). 
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De leveranciers kunnen hun verplichting hetzij rechtstreeks (zelflevering / bilaterale 

contracten), hetzij onrechtstreeks (georganiseerde markt, veilingen) dekken. 

 

Om de vergoeding van de piekeenheden door een veilingmechanisme te garanderen wordt 

een gestuurde vraagcurve gemaakt. Dit kan gebeuren via twee methodes: 

 

- PjM-methode: de producent kan een marge realiseren op de variabele kosten op 

de energiemarkt en de gestuurde vraagcurve wordt zodanig ontworpen dat de 

producent de ontbrekende waarde nodig om de vaste kosten te dekken (missing 

money) kan recupereren op de capaciteitsmarkt (wat in strijd is met de 

prijsvorming op een geliberaliseerde markt); 

 

- peak energy rent (ISO-NE) methode: de capaciteitsmarkt vergoedt alle vaste 

kosten van de piekeenheid (volledige kapitaalkost). Er wordt een prijsplafond 

bepaald op de energiemarkt. De marge die wordt gerealiseerd bovenop de 

variabele kost wordt afgehouden van de inkomsten die de producent verwerft op 

de capaciteitsmarkt. 

 

Ongeacht de methode moet er een controlemechanisme op de inkomsten worden 

geïmplementeerd om een ongerechtvaardigde vergoeding van de capaciteit te vermijden. 

 

Het certificeren van de capaciteiten is een hoofdelement van het mechanisme. Om te 

kunnen deelnemen aan de markt, moeten de capaciteiten voldoen aan bepaalde criteria 

(duur van de beschikbaarheid, minimaal beschikbaar vermogen, ...) om de toereikendheid te 

garanderen. 

 

Er zijn diverse marktmodellen mogelijk afhankelijk van het centralisatieniveau, de duur en de 

perimeter van het mechanisme. 

 

 

c) Capacity obligation (gedecentraliseerde benadering) 

(Frans project) 

 

Werkwijze 

 

14. Elke leverancier evalueert zijn eigen capaciteitsbehoeften op basis van zijn ramingen 

van het verbruiksprofiel van zijn klantenbestand (bottom-up benadering).  
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Daarna is het aan hem om zijn verplichtingen te dekken, hetzij door zijn eigen 

productiemiddelen te laten certificeren, hetzij door bilaterale contracten af te sluiten voor de 

aankoop van capaciteitskredieten bij de capaciteitshouders.  

 

De leverancier moet een boete betalen als hij onvoldoende capaciteit heeft aangetrokken. 

 

 

Frankrijk (ontwerp) 

 

Specifieke context 

 

15. De consumptiepiek neemt gestaag toe en groeit veel sneller dan de gemiddelde 

consumptie (het grote aandeel van elektrische verwarmingsinstallaties veroorzaakt namelijk 

een hoge thermische gevoeligheid en recordpieken voor de consumptie tijdens de winter). 

In een context waarin twijfel bestaat over de rendabiliteit van de investeringen in 

productiemiddelen voor pieken, komt de bevoorradingsveiligheid bijgevolg in gevaar. 

 

Doelstellingen 

 

Er worden twee doelen nagestreefd: 

 

- het beheer van de pieken verbeteren, met name door de ontwikkeling van een 

 aanbod van afschakelbaar vermogen; 

- de kost voor de dekking van de pieken laten dragen door alle leveranciers en niet 

 uitsluitend door EdF. 

 

16. De NOME-wet legde een capaciteitsverplichting op aan de leveranciers.  Zij voorziet 

dat elke leverancier tegen 2015 de garantie moet leveren dat hij, hetzij rechtstreeks of 

onrechtstreeks, beschikt over de capaciteit voor productie of afschakelbaar vermogen, om te 

voldoen aan de vraag van zijn klanten tijdens verbruikspieken. 

 

De regering gaf RTE de opdracht om na te denken over de invoering van een 

capaciteitsmechanisme.  Op 13 oktober 2011 publiceerde RTE een rapport waarin de 

oprichting van een capaciteitsmarkt wordt aanbevolen.   
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Momenteel wordt een ontwerpdecreet ‘betreffende de invoering van een 

capaciteitsmechanisme in de elektriciteitssector’ onderzocht. 

 

Oplossing die wordt onderzocht10 

 

17. Het capaciteitsmechanisme steunt op twee pijlers:  

 

- de verplichte ondertekening door de exploitanten van capaciteit, productie en 

 afschakelbaar vermogen, van een certificatiecontract met RTE voor hun volledige 

 capaciteit, waarbij ze zich verbinden tot een bepaald beschikbaarheidsniveau en 

 waarbij zij, afhankelijk van dit niveau, een bepaald bedrag aan 

 capaciteitsgaranties (uitwisselbare en overdraagbare certificaten) toegekend 

 krijgen. Een contractuele, financiële boete is voorzien in geval van niet-naleving 

 van de verplichtingen;  

 

- de verplichting, die 4 jaar vooraf is gekend, voor elke leverancier om elk jaar te 

 beschikken over capaciteitsgaranties berekend in functie van het verbruik van 

 zijn klanten 11 en van een margepercentage. De leveranciers krijgen 

 capaciteitsgaranties voor het nakomen van hun verplichtingen. Zij krijgen een 

 administratieve sanctie, opgelegd door de CRE wanneer ze hun verplichtingen 

 niet nakomen.  

 

Er is ook een terugkoppelingsmechanisme voorzien.  In geval van een uitzonderlijk risico op 

onevenwicht kan de Minister voor Energie een oproep voor projecten uitschrijven waarvan 

de kost zal worden verdeeld onder de leveranciers evenredig met hun 

capaciteitsverplichting. 

 

18. De capaciteitsverplichting creëert een “vraag” naar capaciteitsgaranties bij de 

leveranciers. De certificering van de capaciteiten voor productie en afschakelbaar vermogen 

creëert een “aanbod“ van capaciteitsgaranties. Deze vraag en dit aanbod creëren een markt. 

Deze markt heeft betrekking op het vermogen en staat los van de groothandelsmarkt voor 

elektriciteit die betrekking heeft op de energie. De capaciteitsgaranties komen overeen met 

een gewaarborgd beschikbaar vermogen, ongeacht een al dan niet effectieve productie.  

                                                           
10

 Mededingingsautoriteit, Advies nr. 12-A-09 betreffende een ontwerpdecreet betreffende de 
invoering van een capaciteitsmechanisme in de elektriciteitssector, 12 april 2012. 
11

 Het referentieverbruik van het klantenbestand  = (verbruik tijdens een piekperiode met een lage 
temperatuur - contracten voor afschakelbaar vermogen) 
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Boete: 

 

19. De exploitanten van capaciteiten stellen een verantwoordelijke voor de 

certificatieperimeter aan die eventuele boetes verschuldigd is tengevolge van afwijkingen 

tussen de capaciteitsgarantie en de reële beschikbaarheid die achteraf worden vastgesteld. 

 

RTE berekent a posteriori het referentieverbruik van elke leverancier en deelt de 

capaciteitsverplichting mee.  Indien de leverancier niet over voldoende capaciteitsgaranties 

beschikt, krijgt hij een geldboete opgelegd.  Indien de leverancier over te veel 

capaciteitsgaranties beschikt, is hij verplicht deze te koop aan te bieden. 

 

 

Voor- en nadelen 

 

20. Dit mechanisme beperkt de nood aan regulering. Het legt de verantwoordelijkheid 

voor de toereikendheid van de capaciteit bij de leveranciers. De TNB beperkt zich tot het 

bepalen van de reservemarge waarover elke leverancier moet beschikken. Het signaal voor 

de investeerders is dus minder duidelijk dan bij de gecentraliseerde benadering. 

 

De volumebepaling steunt volledig op de ramingen van de leveranciers, hoewel deze geen 

zicht op lange termijn hebben op hun portefeuille. Daardoor bestaat het risico dat zij de 

voorkeur geven aan kortetermijnoplossingen met als gevolg een volatielere prijs voor de 

klanten en de afwezigheid van een prijssignaal op lange termijn voor de investeerders. 

 

Bovendien kan dit mechanisme een belemmering vormen voor de komst van nieuwe 

leveranciers voor zover zij een behoefte moeten dekken die zij niet goed kennen en 

bevoordeelt het leveranciers die banden hebben met de producenten. 

 

Ten slotte kan dit de leveranciers afschrikken om contracten af te sluiten met klanten die 

vooral actief zijn tijdens piekperiodes. 
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d) Capacity auction (gecentraliseerde benadering) (markt 

Pennsylvania – New Jersey, Maryland (PjM reliability 

pricing model (RPM)), ISO-NE, VS, project VK) 

 

Doel 

 

De forward capaciteitsmarkt  is ontworpen om aan zowel de productie, als aan de vraag, aan 

de energie-efficiëntie en aan het transmissienet de gelegenheid te bieden zich beter af te 

stemmen op de productiemiddelen. 

 

Voorbeeld 

 

 

PjM 

 

Omvang van de capaciteit en capaciteitsverplichting 

 

21. De netwerkexploitant bepaalt 3 jaar op voorhand de behoefte aan geïnstalleerde 

capaciteit op basis van een raming van de vraagpiek, gekoppeld aan een reservemarge (top-

down benadering met inachtname van de meerjarenplanning van de investeringen). Het 

betrouwbaarheidscriterium bedraagt één groot incident om de 10 jaar.  

 

Vervolgens wijst hij capaciteitsverplichtingen toe aan elke elektriciteitsleverancier, afhankelijk 

van het aandeel van zijn klanten in de verbruikspieken. 

 

De leverancier kan zijn verplichtingen op verschillende manieren nakomen: 

 

-  door zijn eigen productie-eenheden te bouwen of door hiervoor bilaterale 

 contracten aan te gaan; 

 

-  door gebruik te maken van de capaciteiten die de TNB heeft aangekocht op 

 veilingen; 

 

-  door bilaterale contracten aan te gaan. 
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Markt 

 

22. De vraag wordt bepaald door de capaciteitsverplichting die wordt opgelegd aan alle 

elektriciteitsleveranciers. 

 

Het capaciteitsaanbod kan afkomstig zijn van bestaande productie-eenheden (verplichte 

deelname), inclusief deze die instaan voor een discontinue productie (m.a.w. die geen 

ononderbroken productie van 12 uur kunnen garanderen) en toekomstige eenheden, 

bestaande en toekomstige capaciteiten voor afschakelbaar vermogen, van een verhoogde 

transmissiecapaciteit, van productie-eenheden gelegen buiten de PjM-zone op voorwaarde 

dat zij bewijzen over de nodige transmissiecapaciteit te beschikken en dat zij gecertificeerd 

zijn.  De marktdeelname is verplicht (vrijgesteld zijn de capaciteiten voorbehouden voor de 

export, waarvoor leveranciers reeds contracten hebben afgesloten of die niet beantwoorden 

aan bepaalde criteria, bv. op het vlak van milieuvriendelijkheid). 

 

Het aanbod heeft betrekking op flexibele capaciteitsbronnen.  Voor de levering van niet-

flexibele capaciteiten bestaat een ander type contract. 

 

De capaciteit die effectief beschikbaar is tijdens de zomerpiek (unforced capacity - UCAP) 

wordt bepaald op basis van de geïnstalleerde capaciteit en van de 

onderbrekingswaarschijnlijkheid. 

 

23. In 2007 werd een veilingmechanisme voor capaciteitscertificaten met unieke koper 

(TNB) ingevoerd. 

 

Een basisveiling drie jaar voor de leveringsperiode (om concurrentie tussen bestaande en 

nieuwe eenheden toe te laten) en maximaal 3 restveilingen korter bij het jaar van de levering 

(23 maanden, 13 maanden en 4 maanden voor de levering) worden georganiseerd om de 

onnauwkeurigheden in de eerste ramingen van vraag en aanbod te beperken en om de 

vereiste totale capaciteit te realiseren. 
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Om de prijsvolatiliteit te beperken, werd een degressieve vraagcurve opgesteld op basis van 

de Net CONE en van de doelhoeveelheid.  De vraagcurve wordt zodanig opgesteld dat de 

prijs van de capaciteit gelijk is aan de Net CONE voor de doelcapaciteit + 1%.  Voor 

hoeveelheden kleiner dan de doelhoeveelheid -3% wordt de prijs van de capaciteit bepaald 

op 150% van de Net CONE.  Hij neemt daarna lineair af (dit weerspiegelt de afnemende 

valorisatie van de verhoogde betrouwbaarheid die wordt gewaarborgd door de capaciteiten 

die de gewenste hoeveelheid overschrijden) en wordt nul wanneer de aangeboden 

hoeveelheid de doelhoeveelheid met 5% overschrijdt. 

 

Figuur 1: Voorbeeld van de curve voor de capaciteitsvraag 

 

Bron: PjM 

 

Het punt B geeft het gewenste niveau van de capaciteitsreserve aan.   

 

De Net CONE (net cost of new entry) = gross CONE – Energy and ancillary services offset 

 

Gross CONE = de geraamde ontwikkelingskost voor een referentieturbine (stoom- en 

gasturbine-installatie) die een nieuwe speler moet dekken.  Deze omvat het kapitaal en de 

vaste exploitatiekosten die nodig zijn om de productie-eenheid te bouwen en te laten 

functioneren (levelized (om een jaarlijkse kost te verkrijgen) capital cost + annual fixed 

O&M).   

 

De CONE wordt administratief bepaald op basis van adviezen van experten.  Hij wordt 

jaarlijks geïndexeerd en de parameters ervan worden om de 3 jaar herzien. 
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Energy and ancillary services offset = een raming van de nettowinst die deze nieuwe speler 

zal realiseren op de verkoop van elektriciteit en van ondersteunende diensten. Deze 

nettowinst wordt verkregen door het gemiddelde te berekenen van de inkomsten van de 

laatste drie jaar gerealiseerd door een eenheid van de referentietechnologie.  Het gaat hier 

om de marge op de variabele kosten. 

 

De Net CONE geeft dus de jaarlijkse restvergoeding (missing money) weer die de nieuwe 

speler in de wacht moet slepen op de capaciteitsmarkt om de vaste kosten van de productie-

eenheid te dekken. 

 

De aanbodcurve wordt bepaald op basis van de situatie bij de aanbieders van capaciteit. 

 

De veiling begint tegen een prijs die gelijk is aan het dubbele van de Net CONE.  De 

aanbieders (van vooraf gecertificeerde capaciteiten) geven aan welke hoeveelheid ze willen 

leveren tegen deze prijs.  Indien het aanbod groter is dan de vraag, daalt de prijs.  Deze 

procedure wordt herhaald tot het aanbod overeenstemt met de vraag. De eindprijs wordt 

betaald voor alle capaciteiten waarvoor het aanbod werd weerhouden. 

 

Indien het aanbod van beschikbare capaciteit links van punt B ligt, wordt de vraagcurve 

ontworpen om een prijs op te leveren die aanspoort tot het bouwen van nieuwe 

productiecapaciteiten.  Als de aangeboden capaciteit daarentegen te groot is, dalen de 

inkomsten, wat kan leiden tot een intrekking van capaciteiten indien deze geen bijkomende 

inkomsten genereren door de verkoop van energie.   
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Figuur 2: Vraag- en aanbodcurves voor capaciteit 

 

 

24. Na een veiling gaat de TNB een contract aan met de capaciteitshouders (productie of 

afschakelbaar vermogen), dat hem het recht geeft om ze te mobiliseren. 

 

25. Een bilaterale markt biedt de producenten vervolgens de kans om de risico’s te 

dekken die gepaard gaan met hun verbintenissen, en de leveranciers om het risico te dekken 

dat gekoppeld is aan de capaciteitskosten. 

 

26. Vervolgens worden controles uitgevoerd om de effectieve beschikbaarheid van de 

capaciteit tijdens piekperiodes na te gaan (de controle van de productie omvat de controle 

van de globale beschikbaarheid in de loop van het jaar, van de beschikbaarheid tijdens 

piekperiodes, van het reële karakter van de geïnstalleerde capaciteit, van de geplande 

onderbrekingen; de controle op het afschakelbaar vermogen omvat de controle van het 

afgeschakelde vermogen klant per klant, en van de capaciteit aan afgeschakeld vermogen).   

 

27. De inkomsten kunnen gedeeltelijk of volledig tenietgedaan worden door boetes.  Er 

kunnen twee soorten boeten worden opgelegd: de ene is afhankelijk van de algemene 

beschikbaarheid van de capaciteit tijdens het volledige jaar en de andere bestraft de 

onbeschikbaarheid tijdens piekperiodes. 
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Verplichting van de leverancier 

 

De leverancier kent zijn dagelijkse capaciteitsverplichting 36 uur op voorhand.   

 

Dekking van de kosten 

 

28. De contractkosten worden verdeeld tussen de leveranciers evenredig met het 

aandeel van hun klanten in de piekperiode (dagelijkse capaciteitsverplichting x prijs van de 

capaciteit).  Zij rekenen deze vervolgens door aan hun eindklanten. 

 

 

 

Varianten 

 

29. Er bestaan ook andere marktontwerpen.  PjM laat toe een marge op de variabele 

kosten te realiseren en compenseert het missing money.  ISO NE belet het realiseren van 

een marge op de variabele kosten op de energiemarkt en vergoedt alle vaste kosten op de 

capaciteitsmarkt.  

 

Op bepaalde markten werden aanvullende regels toegevoegd (plafonnering van het 

prijsaanbod voor de bestaande capaciteiten, prijsgarantie voor meerdere jaren, 

gedifferentieerde capaciteitsbehoeften per type, …) zodat het prijssignaal toelaat om de 

doelstelling voor de afstemming van de productiemiddelen te realiseren.   

 

 

Voor- en nadelen 

 

30. De sancties voor onbeschikbaarheid zetten een rem op de strategische 

terugtrekking van de capaciteiten op een energy only market.   

 

31. In een markt met een unieke koper financiert de leverancier de voorzieningen maar 

mengt hij zich niet op de markt. 

 

32. Het is een complex mechanisme waarvan de invoering duur is.  De administratieve 

kosten gekoppeld aan de uitbouw van en het toezicht op een dergelijke markt zijn 

bijkomende kosten die gedekt moeten worden door de klanten.  Deze complexiteit en deze 
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kosten kunnen de toegang voor kleine producenten en leveranciers belemmeren.  Ze leggen 

ook het stopzetten van het systeem aan banden. 

 

33. De markt moet openstaan voor alternatieve modi, zoals opslag.  Opslag kan echter 

moeilijk geïntegreerd worden omdat de kost ervan maar zelden kan concurreren met deze 

van nieuwe productiemiddelen. 

 

34. In theorie wordt de capaciteitskost gedeeltelijk gecompenseerd door het verdwijnen 

van de zeldzaamheidsrente op de energiemarkt.  In de praktijk beschermen de prijsplafonds 

die worden opgelegd op de energiemarkt  de consumenten enerzijds tegen buitensporige 

prijspieken, anderzijds is de interactie tussen de twee markten niet bevorderlijk voor de 

transparantie. 

 

35. Een slecht uitgebouwde capaciteitsmarkt zou kunnen leiden tot een buitensporige 

capaciteitsvergoeding en een slechte raming van de behoeften kan leiden tot een 

overcapaciteit, die zich vertaalt in een stijging van de factuur voor de klant.  Een ander 

mogelijk gevolg is ondercapaciteit waardoor de afstemming van de productiemiddelen dus 

niet gewaarborgd is. 

 

36. Er is ook een groot risico dat bepaalde spelers de markt zouden kunnen beïnvloeden.  

Door capaciteiten uit de markt te halen, zouden zij de prijs voor de capaciteit mogelijk 

kunnen laten stijgen (dit probleem wordt slechts gedeeltelijk opgelost door de uitbouw van 

een dalende vraagcurve). 

 

37. Het mechanisme van de jaarlijkse veiling zorgt niet echt voor duidelijkheid op lange 

termijn. 
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III. EUROPESE LANDEN DIE EEN NIEUW 

MECHANISME OVERWEGEN 

 

III.1 Frankrijk12 

 

38. Het ontwerpmechanisme wordt beschreven in paragrafen 15 tot 20 hierboven.  De 

resultaten ervan zullen ten vroegste tijdens de winter 2016-2017 zichtbaar zijn. Om het hoofd 

te bieden aan de specifieke behoeften die worden vastgesteld voor de winter 2015-2016, zal 

in principe midden 2012 een oproep voor projecten voor nieuwe elektriciteitscapaciteit 

worden gelanceerd.  

 

39. In haar advies over het ontwerpdecreet vestigt de CRE de aandacht op de volgende 

punten13: 

 

- “Op korte termijn lijkt het evenwicht tussen vraag en aanbod van het Franse 

elektriciteitssysteem niet in gevaar te komen. De invoering van een 

capaciteitsmechanisme kan op lange termijn echter gerechtvaardigd zijn, 

rekening houdend met de structurele trend tot grotere verbruikspieken. 

 

- Het mechanisme van de capaciteitsverplichting is geschikt om de vergoeding van 

de piekmiddelen en meer specifiek het afschakelbaar vermogen te verbeteren. 

 

- Door de invoering van een capaciteitsmechanisme in Frankrijk zullen de 

kleinhandelsprijzen voor elektriciteit waarschijnlijk stijgen. 

 

- De CRE zal erop toezien dat het capaciteitsmechanisme geen nadelig effect 

heeft op de concurrentie. 

 

- Een mechanisme van capaciteitsverplichting blijft een systeem waarvan de 

invoering complex is en dat mogelijk belangrijke gevolgen heeft voor de werking 

van de markten. 

                                                           
12

 RTE, Rapport aan de Minister verantwoordelijk voor Industrie, Energie en numerieke Economie 
betreffende de invoering van het mechanisme voor een capaciteitsplicht voorzien in de wet NOME, 1 
oktober 2011  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Mecanisme_de_capacite_light.pdf 
13

 Beraadslaging van de CRE van 29 maart 2012 Mécanisme de capacité - Avis - Délibérations - 
Documents - CRE 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Mecanisme_de_capacite_light.pdf
http://www.cre.fr/documents/deliberations/avis/mecanisme-de-capacite
http://www.cre.fr/documents/deliberations/avis/mecanisme-de-capacite
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- Een goede invoering van dit mechanisme in de geïntegreerde markt zal een 

coördinatie op Europees niveau vereisen. 

 

- Wetswijzigingen zullen noodzakelijk zijn om de goede werking van het 

mechanisme te waarborgen” (vrije vertaling). 

 

40.  In haar advies nr. 12-A-09 van 12 april 2012 over het ontwerpdecreet uit de 

mededeingingsautoriteit ook ernstige bedenkingen over de invoering van een dergelijk 

mechanisme.  Zij is van mening dat dit systeem het wettelijk kader complexer zal maken en 

dat het bijkomende kosten voor de consumenten zal genereren (volgens de CRE geraamd 

op 200 à 500 miljoen EUR per jaar) zonder dat de noodzakelijkheid bewezen is: 

 

a) om investeringen te stimuleren: enerzijds bestaat er geen consensus over de 

theorie van missing money en anderzijds zijn er andere redenen die de 

alternatieve leveranciers niet aansporen om te investeren in productiemiddelen: 

onvoldoende toegang tot basiselektriciteit tegen dezelfde voorwaarden als EdF 

en het systeem voor het bepalen van gereglementeerde tarieven; 

 

b) om de vraag onder controle te houden tijdens grote piekperiodes.  De 

mededingingsautoriteit is van mening dat er goedkopere manieren bestaan, voor 

particulieren bv. het afschaffen van elektrische verwarming en een betere 

isolatie, en voor bedrijven bv. een differentiatie van het transporttarief tussen 

piek- en daluren. 

 

 

Laatste ontwikkelingen 

 

41. De nieuwe politieke machtshebber heeft het debat over de energieoverstap opnieuw 

geopend. Het dispositief van de NOME-wet zou mogelijk opgeschort en vervangen kunnen 

worden, met name door de invoering van progressieve gas- en elektriciteitstarieven. Het 

project voor het creëren van een capaciteitsmarkt zou kunnen worden afgeblazen 

vanwege zijn impact op de elektriciteitsprijs en op de versterking van het speculatieve 

karakter van de markt die het zou kunnen doen ontstaan.  
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III.2 Duitsland 

 

Context 

 

42. EnergieKonzept 2050 stelt voor om de nood aan extra reserves en de invoering van 

een capaciteitsmarkt te onderzoeken. 

 

Op nationaal vlak stelt het probleem van de productiecapaciteit zich niet op middellange 

termijn. Het zijn congestieproblemen in het transmissienet tussen het noorden (waar de 

hernieuwbare productie geconcentreerd is) en het zuiden (waar de grote industrieën 

geconcentreerd zijn) die de bevoorradingszekerheid in het zuiden van het land in gevaar 

brengen sinds de stillegging van kerncentrales en sinds de aankondiging door de 

gemeentebesturen en de nutsbedrijven van hun intentie om sommige van hun centrales, 

vooral gascentrales die niet rendabel worden geacht, stil te leggen. Een uitbreidingsplan voor 

het transmissuenet is voorzien om regionale onevenwichten tussen vraag en aanbod op te 

lossen. In afwachting van de uitvoering ervan zou een capaciteitsreserve worden opgezet 

om het hoofd te bieden aan congestieproblemen. 

 

Volgens de confederatie BDEW (die de industriëlen en de nutsbedrijven uit de water- en 

energiesector groepeert) bestaan er plannen voor 84 projecten voor centrales van meer dan 

20 MW voor een totaal van 42 GW, goed voor een totale investering van 60 miljard EUR.  69 

van deze projecten (36 GW) zijn ten minste al gevorderd tot voorbij de fase van de 

vergunningsaanvraag.  Sommige projecten voor gascentrales liggen voorlopig echter stil 

omwille van de onzekerheid over hun aantal werkingsuren. 

 

In een rapport van mei 2012 merkt BundesNetzAgentur eveneens op dat sinds de 

liberalisering 15 GW aan nieuwe capaciteit werd gebouwd ondanks de overcapaciteit, 

waarbij het sinds 2007 vooral ging om stoom- en gasturbine-installaties, zonder dat hiervoor 

enige subsidiëring noodzakelijk was. 

 

 

Capaciteitsmarkt 

 

43. Volgens de Duitse regering zou er tegen 2020 10 GW aan nieuwe thermische 

productiecapaciteit nodig zijn bovenop de eenheden die momenteel worden gebouwd om de 

uitstap uit de kernenergie en de omschakeling naar een groter aandeel van de hernieuwbare 
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energie in de energiemix te waarborgen. Zij blijft echter erg terughoudend over de 

invoering van een capaciteitsmarkt14.   

 

De belangrijkste nutsbedrijven, RWE en E.on, staan terughoudend tegenover de idee van 

een capaciteitsmarkt omdat een dergelijk mechanisme volgens hen pas over vele jaren 

noodzakelijk is en dat men het initiatief aan de bedrijven zou moeten overlaten.  

 

 

Voorbehoud 

 

44. In een rapport van mei 2012 is de regulator BundesNetzAgentur (BNetzA) van 

mening dat er wetgevende maatregelen nodig zijn om de sluiting van de traditionele 

productie-eenheden tegen te houden, anders zal in het zuiden van het land de nood aan 

reserve-eenheden in dezelfde mate toenemen. In Duitsland en Oostenrijk werden niet-

rendabele eenheden geïdentificeerd die mogelijk opgenomen zullen worden in de reserve. 

Momenteel draait de discussie rond de financieringswijze. Volgens de Minister van 

Economie zijn de producenten verantwoordelijk voor de levering van reserves zonder 

financiële vergoeding. De producenten vinden dan weer dat zij vergoed moeten worden 

voor hun totale kosten.  

 

Volgens de verwachting zullen de reserve-eenheden volledig ter beschikking worden gesteld 

van de TNB. 

 

BNetzA heeft de omvang van de reserve voor volgende winter geraamd op 2.150 MW 

(waarvan 1.075 MW in Oostenrijk) .  Dit bedrag zou naar boven kunnen worden herzien. 

 

In een studie uitgevoerd in juni 2012 raamt Ecofys de kost voor een reserve van 4 GW 

tussen 140 en 240 miljoen EUR per jaar, wat zou leiden tot een prijsstijging voor de eindklant 

van 0,1 cent per kWh. 

 

De regering zou tegen de herfst een wetsvoorstel moeten indienen. 

 

 

 

  

                                                           
14

 Argus Media, 23 april 2012. 
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III.3 Groot-Brittannië 

 

Context 

 

45. In het kader van een grote hervorming van haar energiemarkt om de doelstellingen 

op het vlak van een verminderde uitstoot te realiseren en om het hoofd te bieden aan het 

voorziene verlies van een vijfde van de bestaande capaciteit, heeft het Britse Ministerie voor 

Energie en Klimaat (DECC) op 15 december 2011 haar beslissing meegedeeld om een 

wettelijk kader te scheppen om in 2014 een capaciteitsmarkt in te voeren.   

 

Tot nu toe beschikte het land over een comfortabele reserve aan stoom- en gasturbine-

eenheden tengevolge van de “dash for gas” uit de jaren 1990. Zij zullen worden vervangen 

door discontinue (windkracht) of minder flexibele (kernenergie) productie-eenheden.  De 

stoom- en gasturbine-installaties zullen dus minder en onregelmatiger functioneren, 

waardoor hun rendabiliteit onzekerder wordt.  Door het discontinue of weinig flexibele 

karakter van deze nieuwe eenheden is de aanwezigheid van thermische piekinstallaties en 

andere niet-productiegebonden benaderingen (afschakelbaar vermogen, opslag) echter 

absoluut noodzakelijk. 

 

 

Doelstelling 

 

46. Het doel van de regering bestaat erin zich te voorzien van actiemiddelen wanneer 

zich een capaciteitstekort zou voordoen (volgens het overgangsscenario zou dit voor 2020 

niet het geval zijn).   

 

47. Het systeem zal alleen worden gebruikt indien nodig en wanneer de kosten-

batenverhouding positief is (compromis tussen de betrouwbaarheid van het weerhouden 

systeem in functie van een vooraf bepaald criterium en de kost voor de gemeenschap). De 

eerste veiling zou kunnen plaatsvinden in de herfst van 2014 voor een levering voor de 

winter 2018-2019. 
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Werkwijze 

 

48. De optie van een capaciteitsmarkt van het type capacity auction (cfr PjM)15 werd 

weerhouden.  De oplossing van de capaciteitsreserve werd verworpen. 

 

49. De TNB (National Grid), Ofgem en andere experten zullen een raming van de 

piekvraag uitvoeren en voorleggen aan de regering. 

 

50. De regering zal beslissen over de totale omvang van de capaciteit die nodig is om de 

bevoorradingsveiligheid (piek + marge) te garanderen.  Deze hoeveelheid zal worden 

aangekocht via een centrale veiling die wordt georganiseerd door de TNB.  Het 

afschakelbaar vermogen evenals de opslag zullen hieraan kunnen deelnemen.  De veiling 

zal plaatsvinden 4 à 5 jaar voorafgaand aan het jaar waarin de capaciteit geleverd zal 

worden om de bestaande capaciteiten en de nieuwe eenheden toe te laten eraan deel te 

nemen, wat de liquiditeit en de concurrentie op de markt zal bevorderen (de termijn kan 

worden ingekort voor de eerste veiling). 

 

51. In zoverre de subsidies die de RES ontvangen volstaan om de investering te 

ondersteunen, zullen zij worden uitgesloten van de capaciteitsmarkt. 

 

52. Om te vermijden dat de huidige investeringsprojecten worden uitgesteld tot bij de 

invoering van de capaciteitsmarkt, zullen de eenheden gebouwd tussen 2012 en het tijdstip 

van de eerste veilingen op dezelfde manier worden behandeld als nieuwe capaciteiten. 

 

 

53. De capaciteitshouders die met succes hebben deelgenomen aan de veiling, zullen 

een capacity agreement ondertekenen.  Tijdens het jaar/de jaren gespecifieerd in het 

contract zullen zij een voorspelbare inkomstenstroom ontvangen om de kosten voor hun 

capaciteit te dekken.  In ruil daarvoor zullen zij zich ertoe verbinden indien nodig elektriciteit 

te leveren. Wanneer ze dit niet doen, kunnen zij boetes opgelegd krijgen. 

 

  

                                                           
15

 DECC, Electricity market reform: capacity market – design and implementation update, 28 maart 
2012. 
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Kosten 

 

54. Bij haar impactanalyse16, raamt DECC de geactualiseerde nettowaarde van een 

capaciteitsmarkt op £-2.613 miljoen voor de periode 2012-2030 in vergelijking met een 

optimaal functionerende energy only market.  

 

De extra kosten worden beschouwd als een verzekering die de consument betaalt tegen 

prijspieken en black-outs. 

 

55. De capaciteitskosten zullen worden verdeeld onder de elektriciteitsleveranciers vanaf 

het jaar dat de capaciteiten ter beschikking worden gesteld, bv. afhankelijk van hun 

aanwezigheid in piekperiodes om hen te stimuleren om hun aandeel in de piek te beperken. 

De boetes zouden aan hen worden terugbetaald.   

 

Het definitieve ontwerp van de markt zou eind 2013 gekend zijn. 

Bepaalde elementen van het systeem moeten nog worden bestudeerd:  

 

 

Interactie met de balancing diensten 

 

56. Het doel van de capaciteitsmarkt is niet flexibel te kunnen aankopen, maar 

een voldoende totale capaciteit te waarborgen.  DECC rekent op de elektriciteitsmarkt 

om adequate prijssignalen te versturen om een correcte mix van flexibiliteit te 

garanderen om het evenwicht van het systeem te waarborgen.  Het ontwerp van de 

capaciteitsmarkt zal rekening houden met de interactie ervan met de levering van 

balancing diensten. 

 

Type veiling 

 

57. De veiling zal tegelijkertijd moeten garanderen dat de toegekende inkomsten 

volstaan om de capaciteitshouders aan te sporen om eraan deel te nemen en dat de 

consumenten niet meer dan nodig zullen betalen om de bevoorradingsveiligheid te 

waarborgen.  Er worden diverse opties onderzocht (“pay as bid “, “descending 

clock”,…).  De vraag of bestaande en nieuwe capaciteiten op dezelfde manier moeten 

worden behandeld, zal gedeeltelijk bepalen welk type veiling wordt gebruikt. 

 

                                                           
16

 DECC, Impact assessment, 15/12/2011 
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Duur van de capacity agreement 

 

58. Er is nog geen beslissing gevallen over de duur van het contract en over de al 

dan niet gedifferentieerde behandeling van bestaande en nieuwe capaciteiten: 

 

- enerzijds zijn korte en eenvormige contracten (bv. 1 jaar) gemakkelijker 

bespreekbaar en zijn de consumenten niet gebonden aan 

langetermijncontracten;  

 

- anderzijds laten langere contracten toe om de kosten te boeken over een 

langere periode, wat de kapitaalkosten voor nieuwe investeringen kan 

drukken en onregelmatigheden op de markt kan vermijden.  Waarschijnlijk 

zal men kiezen voor de optie om contracten van 1 jaar aan te gaan voor de 

bestaande capaciteiten en van een langere periode voor de nieuwe of 

vernieuwde capaciteiten (bv. om hen de dekking van de vaste kosten op 5 

jaar te waarborgen). 

 

Prekwalificatiecriteria  

 

59. De capaciteitshouders zullen aan bepaalde eisen moeten voldoen om te 

kunnen deelnemen aan de veiling.  Zij zullen moeten aantonen dat zij tegen het jaar 

van de levering operationeel kunnen zijn om het risico te beperken dat contracten 

worden toegewezen aan capaciteitshouders die daarna niet in staat zouden zijn om de 

nodige capaciteit te leveren. 

 

60. Er zullen specifieke criteria worden uitgewerkt voor de productie-eenheden 

gevestigd in Groot-Brittannië, voor de gekoppelde capaciteiten en voor de non-

generation technologies zoals de vermindering van de vraag of van de opslag.   

 

Indien het wenselijk is om de non-generation technologies in de markt te integreren, 

moet men zich een aantal vragen stellen over de basis waarmee men rekening moet 

houden bij de controle. 

 

Tweede veiling en trading 

 

61. Het is mogelijk dat dichter bij het tijdstip van de levering een tweede veiling 

wordt georganiseerd om foutieve ramingen te corrigeren. 
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62. Het is de bedoeling een secundaire markt van capaciteitscontracten te 

introduceren om de houders van contracten toe te laten om hun blootstelling aan 

risico’s te beheren door hun engagementen te verminderen of op te drijven. 

 

Levering en boete 

 

De benadering voor het bepalen van de boete kan administratief of marktgebonden 

zijn.   

 

63. Bij de administratieve benadering worden het type en het bedrag van de boete 

bepaald op basis van regels.  Het voordeel van deze benadering is dat ze voorspelbaar 

is, maar ze heeft het nadeel dat er meer regels noodzakelijk zijn (te leveren volume per 

houder, periodes waarin de houder beschikbaar zou moeten zijn) en dat materiële 

controles noodzakelijk zijn. 

 

64. De marktbenadering kan de vorm aannemen van de ‘reliability option’.  Het 

capaciteitscontract verplicht de houder ervan om het verschil tussen de 

elektriciteitsprijs op een referentiemarkt en een vooraf bepaalde prijs (strike price) terug 

te betalen.  De uitoefenprijs zou worden bepaald op een tussenliggend niveau tussen 

de normale marktvoorwaarden en een situatie waarin er een capaciteitstekort bestaat 

(bv. £500/MWh) om de interferentie van de capaciteitsmarkt met de elektriciteitsmarkt 

te beperken.  Dit betekent dat de houders van capaciteitscontracten sterk worden 

gestimuleerd om beschikbaar te zijn in periodes van tekorten en dat de consumenten 

in ruil voor de capaciteitskost de garantie krijgen dat de marktprijs niet hoger zal liggen 

dan de uitoefenprijs. 

 

Deze benadering vermijdt administratieve controles maar biedt minder garanties 

aangezien er geen enkele controle zou worden uitgevoerd om te garanderen dat de 

capaciteitsleverancier beschikt over voldoende capaciteit. 

 

Deze benadering kan ook een grotere impact hebben op de liquiditeit van de forward 

markt, aangezien de capaciteitsleveranciers zouden kunnen proberen om hun positie 

op de capaciteitsmarkt te dekken door elektriciteit te verkopen op de referentiemarkt. 
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65. In een analyse van de synergieën en de potentiële belangenconflicten die 

voortvloeien uit de belangrijke rol die wordt toegekend aan de TNB bij de invoering van het 

mechanisme, merkt DECC op dat de complexiteit van de taak van de TNB hierdoor nog zal 

toenemen, net als de afhankelijkheid van de elektriciteitssector van de performantie 

waarmee deze zijn opdracht zal uitvoeren. 

 

 

III.4 Italië 

 

66. In 2004 werd een voorlopig systeem voor de vergoeding van capaciteit ingevoerd in 

een context van schaarste aan productiemiddelen.   

 

De eenheden die in aanmerking komen (weerhouden op basis van hun betrouwbaarheid) 

ontvangen: 

 

- een basisvergoeding die vooraf wordt bepaald vertrekkend van een raming van 

de vraag en het aanbod op elk uur van de volgende dag; 

- een supplement wanneer de gemiddelde gewogen prijs op de IPEX-beurs 

maximaal 20% lager is dan de gereguleerde prijs en indien de productie-eenheid 

zich bevindt in een zone die gekenmerkt wordt door lage prijzen (Enel ontvangt 

deze extra betaling bv. niet). 

 

Deze eenheden moeten beschikbaar zijn op de day ahead markt in piekperiodes en ook op 

bepaalde kritieke dagen van het jaar. 

 

De vergoeding wordt vooraf bepaald op basis van ramingen van vraag en aanbod en niet op 

basis van reële gegevens. 

 

De financiering van de maatregel wordt gewaarborgd door een heffing van 0,5 EUR/MWh. 

 

In 2011, in een context van een overcapaciteit op het vlak van productie, heeft de regulator 

een nieuw systeem voorgesteld dat in 2017 zou worden ingevoerd. Elke producent die back-

up capaciteit aanbiedt, wordt vergoed per MW op basis van een marktmechanisme.  Het 

stimulanstarief zou worden betaald door de TNB die opties zou aankopen op de 

productiecapaciteiten die noodzakelijk worden geacht over een termijn van 4 à 7 jaar.  De 

eerste veilingen zouden plaatsvinden in 2012 zodat de investeerders vijf jaar de tijd hebben 

om de productie-eenheden te bouwen. 
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III.5 Spanje 

 

67. In een periode van economische crisis wil de nieuwe regering de kosten voor de 

capaciteitsvergoeding drukken. De regulator CNE lanceerde eind mei 2012 een overleg met 

als doel een nieuw mechanisme uit te bouwen.   

 

68. Het nieuwe mechanisme zou geïnspireerd kunnen zijn op de reservemarkt die in mei 

2012 van start ging. Elke dag om 14 u publiceert REE (Red Electrica Corporacion) een 

raming van de vraag voor de volgende dag.  Daarna hebben de producenten een half uur de 

tijd om hun aanbod van reservecapaciteit voor de volgende dag te publiceren (voor de uren 

die als kritiek worden beschouwd).  De laagste offertes worden weerhouden.  REE publiceert 

de marginale prijs voor elk uur uitgedrukt in EUR/MW.  Indien de pool een beroep doet op de 

reserve, krijgt de producent de prijs van de pool plus een beschikbaarheidspremie. 

 

 

III.6 Nederland 

 

69. De hittegolf van augustus 2003 heeft enerzijds geleid tot een stijging van de vraag en 

anderzijds tot een beperking van de productie als gevolg van een beperkte beschikbaarheid 

van koelwater. Dat werd weerspiegeld door piekprijzen op de markt en is in 2004 uitgelopen 

op een discussie over een capaciteitsmarkt. Er werd een Strategisch Reserve Model 

ingevoerd maar het werd nooit gebruikt. Eerst werd er een monitoring van de 

productiemiddelen geïnstalleerd. Dat heeft tot de vaststelling geleid dat de 

bevoorradingsveiligheid was toegenomen en dat er dus geen reden was om het 

reservemechanisme te activeren. 
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IV. LESSEN GETROKKEN UIT 

BUITENLANDSE VOORBEELDEN 

 

IV.1 Gematigde resultaten 

 

70. Hoewel een aantal landen hebben geopteerd voor een vergoedingsmechanisme voor 

capaciteit of van plan zijn dit te doen, moet deze trend echter toch genuanceerd worden. 

 

VS PjM Het mechanisme moest meermaals worden aangepast vooraleer het 

resultaten boekte. 

Spanje Heeft de bedragen van de capaciteitsvergoedingen in 2012 met 10% 

verminderd (om te helpen om het tarieftekort te beperken). 

Frankrijk Negatief advies van de CRE en van de mededingingsautoriteit. 

De NOME-wet wordt herbekeken op regeringsniveau. 

Mogelijke afstand van het mechanisme, met name ten gunste van 

progressieve tarieven 

Duitsland Geen politieke consensus voor de invoering van een capaciteitsmarkt. 

De opbouw van een strategische reserve R4 wordt onderzocht. 

Nederland Opteerde voor een strategische reserve R4 maar achtte het niet nodig om 

het mechanisme in werking te stellen. 

VK Heeft afstand gedaan van het eerste ingevoerde mechanisme. 

Grote voorzichtigheid bij de uitwerking van een nieuw mechanisme dat 

slechts als laatste toevlucht zal worden gebruikt. 

Zweden Het is de bedoeling om in 2020 uit het systeem te stappen en terug te 

keren naar een energy only market. 

Italië Het huidige systeem wordt herzien. 
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IV.2 Onzekere regulering 

 

71. Geen van deze mechanismen kan de bevoorradingsveiligheid voor 100% verzekeren.  

 

Aan de andere kant zijn sommige van deze mechanismen erg complex, neemt de invoering 

veel tijd in beslag en brengen ze hogere kosten met zich mee voor de consument, evenals 

een onzekere regulering samenhangend met de mogelijke aanpassingen en met de 

werkingsduur. 
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V. OMZETTING NAAR DE BELGISCHE 

MARKT 

 

72. Het Belgische productiepark wordt geconfronteerd met de uitdaging van de integratie 

van een toenemende discontinue productie van hernieuwbare energie en met de 

veroudering. Hoewel de maatregelen die de regering momenteel voorstelt, zoals de 

herschikking van de uitstap uit kernenenergie, de afstemming van de productiemiddelen op 

middellange termijn kunnen garanderen, bestaat de echte uitdaging erin deze afstemming op 

langere termijn te garanderen en tegelijk de milieudoelstellingen die op Europees niveau 

werden bepaald inzake de productie van hernieuwbare energie en de vermindering van de 

uitstoot van broeikasgassen te bereiken en de evolutie van de elektriciteitsprijs onder 

controle te houden.  

 

73. Het blijkt dat de markt in haar huidige structuur het moeilijk heeft om deze drie 

doelstellingen - afstemming, milieu, prijs - met elkaar te verzoenen. We moeten dus nagaan 

welke begeleidende maatregelen er moeten worden genomen om de overgang te 

vereenvoudigen. Deze maatregelen worden beperkt door het wettelijk kader.  

 

 

V.1 Wettelijke bepalingen 

 

74. Artikel 5 van de richtlijn 2005/89/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 

januari 2006 inzake maatregelen om de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening en de 

infrastructuurinvesteringen te waarborgen beveelt maatregelen aan die de lidstaten moeten 

nemen om het evenwicht tussen aanbod en vraag te handhaven: 

 

“1. De lidstaten treffen passende maatregelen om een evenwicht tussen de 

elektriciteitsvraag en de beschikbare productiecapaciteit te handhaven. 

De lidstaten zullen met name: 

 

a) onverminderd de bijzondere vereisten van kleine geïsoleerde netten, 

de vaststelling aanmoedigen van een kader voor de groothandelsmarkt 

dat passende prijssignalen voor productie en verbruik afgeeft; 
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b) de transportnetbeheerders verplichten ervoor te zorgen dat er een 

productiereservecapaciteit van een passende omvang beschikbaar is om 

een evenwicht tot stand te brengen en/of gelijkwaardige marktgerichte 

maatregelen te nemen. 

 

2. Onverminderd de artikelen 87 en 88 van het Verdrag, kunnen de lidstaten ook 

aanvullende maatregelen nemen, met inbegrip van, zij het niet beperkt tot, het 

volgende: 

 

  a) bepalingen ter bevordering van nieuwe productiecapaciteit  

  en de komst van nieuwe productiebedrijven op de markt; 

 

b) het wegnemen van belemmeringen voor het gebruik van opzegbare 

overeenkomsten; 

 

c) het wegnemen van belemmeringen voor het afsluiten van 

overeenkomsten met een variërende looptijd voor zowel producenten als 

afnemers; 

 

d) het stimuleren van de invoering van technologieën voor vraagbeheer 

in real-time, zoals geavanceerde metersystemen; 

 

e) het bevorderen van energiebesparingsmaatregelen; 

 

f) aanbestedingsprocedures of procedures die inzake transparantie en 

non-discriminatie gelijkwaardig zijn overeenkomstig artikel 7, lid 1, van 

Richtlijn 2003/54/EG.. 

 

3. De lidstaten maken de op grond van dit artikel te treffen maatregelen bekend 

en zorgen voor een zo ruim mogelijke verspreiding van deze informatie.” 

 

75. Artikel 5, §4 van de elektriciteitswet van 29 april 1999 gewijzigd door de wet van 8 

januari 2012 (in zijn geheel overgenomen in bijlage 1) maakt het mogelijk om een 

vergoedingsmechanisme in te voeren dat wordt toegekend bij de bouw van productie-

installaties en de kosten van deze maatregelen te laten dragen door de eindklanten door 

middel van een openbaredienstverplichting.  De praktische modaliteiten voor de invoering 

moeten nog worden gedefinieerd (sinds 2002). 
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76. Deze wettelijke bepalingen voorzien zowel de aanleg van een reserve als de 

aanbestedingsprocedure die werden weerhouden in het plan dat de Staatssecretaris voor 

Energie heeft voorgesteld op 27 juni 201217 (hierna: plan Wathelet).     

 

 

V.2 Uitvoeringsmodaliteiten 

 

77. We vestigen de aandacht op de mogelijke verstoringen van de energiemarkt die een 

capaciteitsvergoedingsmechanisme kunnen veroorzaken: 

 

- als het ontwerp gebreken vertoont, kan de creatie van een capaciteitsmarkt naast 

de energiemarkt nefaste interferenties creëren tussen deze twee markten en het 

prijssignaal in de commodity-markt verstoren.  De kosten van het systeem 

kunnen dan hoger zijn dan de baten; 

 

- het zet een rem op de integratie van de markten en vertekent de concurrentie 

tussen buurlanden als er op Europees niveau geen overleg is over de uitvoering.   

 

Er moet dus prioriteit worden gegeven aan de verbetering van de werking van de intraday-, 

spot- en forward-markt op Europees niveau. 

 

 

V.2.1 Aanleg van een strategische reserve R4 

 

Vanuit dit oogpunt is, van alle modellen die in de voorgaande hoofdstukken werden 

voorgesteld, de strategische reserve R4: 

 

- relatief eenvoudig en snel te installeren; 

 

- het mechanisme dat de werking van de energiemarkt het minst verstoort, op 

voorwaarde echter dat de capaciteit goed is afgemeten en slechts uitzonderlijk 

wordt gebruikt. 

 

  

                                                           
17

 Het Belgische elektriciteitssysteem op een tweesprong: een nieuwe energiepolitiek om de overgang 
te doen slagen, 27 juni 2012. 
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Dit is echter maar een gedeeltelijke oplossing voor het probleem en het is niet zonder 

risico’s: 

 

Het kan mogelijk niet stimuleren tot de ontwikkeling van nieuwe flexibele 

eenheden  

 

- als het mechanisme wordt toegepast binnen een termijn van een jaar, kan 

het een oplossing bieden voor het probleem van een capaciteitstekort dat 

voor het volgende jaar wordt vastgesteld. Het vormt een stimulans voor de 

bestaande, minst performante eenheden om een jaar langer in bedrijf te 

blijven. Het zal dus de verlenging van de levensduur van de minst 

performante eenheden bevorderen ten nadele van de investering in 

nieuwe eenheden met een hoger rendement; 

- om misleidende sluitingsdreigementen te vermijden, stelt het plan Wathelet 

voor om de eenheid in een eerste fase te veilen.  Vanuit technisch oogpunt 

brengt de overname van een onbekende eenheid op het einde van de 

levensduur grote risico’s met zich mee die tot uiting zullen komen in hogere  

exploitatiekosten voor de overnemer. Het is dus weinig waarschijnlijk dat 

een dergelijke actie slaagt als ze niet wordt gekoppeld aan een 

investeringsvooruitzicht. De echte waarde van een eenheid op het einde 

van de levensduur is immers de exploitatiesite. De twee voorgestelde 

maatregelen kunnen dus worden gecombineerd: de opname in de reserve 

moet slechts tijdelijk zijn en worden gekoppeld aan een (al of niet 

gesubsidieerd) investeringsproject, anders zal de verlenging van de 

levensduur van de bestaande eenheden de productiesites immobiliseren 

en een bijkomende rem zetten op de investeringen. 

 

Een slecht ontworpen mechanisme kan de werking van de commodity-markt 

verstoren 

 

- in tegenstelling tot de primaire, secundaire en tertiaire reserves kan de 

strategische reserve R4, als ze op de day ahead-markt wordt ingevoerd, 

gaan concurreren met de andere capaciteiten voor productie en 

afschakelbaar vermogen.  De formulering van een aanbod op de day 

ahead-markt (aan een toegewezen prijs) komt neer op het aanbrengen van 

een  price cap op de commodity-markt.  Als die te laag is, verlaagt hij de 

elektriciteitsprijs in de piekperiode en dus de stimulans om in piekeenheden 
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te investeren.  Hoe lager de uitoefenprijs is, des te zwakker zal immers de 

schaarsterente van de andere productie-eenheden zijn. Dit zal aanzetten 

tot het sluiten van bijkomende eenheden die we op hun beurt in de reserve 

zullen moeten integreren om het gewenste capaciteitsniveau in stand te 

houden (slippery slope).  Een toenemend aantal eenheden zal dan niet 

meer worden beheerd door het marktmechanisme, maar worden vergoed 

en beheerd door de reservebeheerder. Dit komt neer op eenvoudige 

verplaatsing van de marktcapaciteit naar de reserve; 

- als een betaling voor de capaciteit ontvangen aantrekkelijker wordt dan op 

de commodity-markt blijven, zal dit eveneens leiden tot een gebrek aan 

investeringen buiten het mechanisme, wat betekent dat de omvang van de 

reserve geleidelijk zal moeten toenemen. 

 

De kost kan stijgen door het uitspelen van een machtspositie 

 

- de reserve kan worden aangelegd door middel van een aanbesteding. In 

dat geval, als de vereiste capaciteit in beperkte mate aanwezig is, 

beschikken de capaciteithouders over een machtspositie die ze kunnen 

uitspelen.    

De regering heeft gekozen voor een onderhandelingsprocedure waarna de 

CREG zich zou moeten uitspreken over het vergoedingsniveau dat wordt 

toegekend aan de eenheid die in de reserve wordt opgenomen.  De 

vergoeding zou samengesteld zijn uit vaste kosten strikt verbonden met het 

in gebruik houden van de eenheid, verminderd met het verschil tussen de 

vooraf bepaalde activeringsprijs en de marginale prijs van de werkelijke 

activatie van de eenheid (inkomsten van commodity en balancing markten), 

vermeerderd met een billijke marge. Dat proces houdt eveneens risico’s 

van een overdreven vergoeding in. Er zal immers een belangrijke 

informatie-assymmetrie zijn tussen de producent en de regulator. Hoewel 

de variabele productiekosten (brandstof, CO2) kunnen worden geraamd op 

basis van de marktprijs, kunnen ze niettemin aanzienlijk afwijken van de 

reële kosten die de producenten moeten dragen (bijvoorbeeld, momenteel 

is een groot gedeelte van de bevoorradingscontracten op lange termijn 

voor gas geïndexeerd op steenkool). De vaste kosten zijn voornamelijk het 

resultaat van interne transferkosten en intragroeps-imputatieregels.  Alleen 

inzage in de analytische boekhouding van de producenten (waarin de 

productie-eenheden kostencentra zijn) en de imputatieregels van de kosten 
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kan inzicht geven in de realiteit van de kosten. De CREG heeft, tot op 

heden, nooit over deze informatie kunnen beschikken, ondanks herhaalde 

aanvragen.   

Een billijke marge voorzien zet ook de deur open voor harde 

onderhandelingen. 

 

Het beschermt de consumenten niet tegen piekprijzen en vertegenwoordigt een 

bijkomende kost voor de klanten  

 

Op basis van buitenlandse ervaringen zou het mechanisme, om correct te functioneren, over 

een wettelijk kader moeten beschikken dat de volgende elementen vastlegt: 

 

- de levensduur van het mechanisme (bepaald in functie van het ogenblik waarop 

de RES hun intrede kunnen doen in de markt zonder subsidie); 

- het maximumvolume van de reserve (waarbij een jaarlijkse herziening wordt 

uitgevoerd in functie van de ontwikkeling van de nieuwe investeringen); 

- de activeringsregels: 

o om de hoger beschreven perverse effecten te vermijden lijken de totale 

terugtrekking van de marktcapaciteit (terbeschikkingstelling van de TNB 

gedurende het volledige jaar) en het uitsluitende gebruik ervan op de  day 

ahead- en de balancing-markt als laatste redmiddel het meest geschikt; 

o de uitoefenprijs van de reserve moet dus hoger zijn dan de prijs van de 

laatste commerciële offerte (en lager dan de VoLL).   

- de boetes.  De TNB moet zeker zijn van de effectieve beschikbaarheid van de 

capaciteit en er moeten financiële boetes worden bepaald in geval van niet-

naleving. Deze boetes moeten de terugtrekking van de capaciteitsmarkt 

afremmen. Hun opbrengst zou moeten worden afgetrokken van de kost van de 

maatregel.   

 

Het is belangrijk dat de werkingsregels van het mechanisme transparant en stabiel zijn. 

 

Een vergoeding die hoger ligt dan de dekking van de kosten (billijke marge) lijkt overigens 

niet gerechtvaardigd aangezien de eenheden die in de reserve kunnen worden opgenomen 

volledig zijn afgeschreven, geen enkele economische waarde meer vertegenwoordigen voor 

hun exploitanten en hen in staat stellen om de ontmantelingskosten uit te stellen. 
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De kost van de reserve zou moeten worden doorgerekend in functie van de aanwezigheid 

van de consumenten in de piek. 

 

De integratie van bijkomend afschakelbaar vermogen zou moeten worden bevorderd. Ze zou 

de reactiviteit van de vraag kunnen stimuleren en zou een concurrentieel alternatief vormen 

voor de productiecapaciteiten, dat de kost van de reserve kan verlagen. Als de modaliteiten 

voor de activering van de reserve minder dwingend zijn dat de modaliteiten voor de 

ondersteunende diensten, kunnen nieuwe aanbieders hun diensten aanbieden. Ze mag 

echter geen concurrentiële afschakelingscapaciteit onttrekken aan de markt van de 

ondersteunende diensten.   

 

Het aanleggen van gezamenlijke reserves tussen buurlanden zou kunnen worden 

onderzocht. Duitsland wil Oostenrijkse eenheden opnemen in zijn strategische reserve R4.  

Dat is mogelijk omdat deze twee landen één regelzone vormen.  Het IGCC-project voor de 

verdeling van de activering van de secundaire reserves, dat momenteel wordt gerealiseerd, 

kan eveneens een inspiratiebron zijn. 

 

Het mechanisme is dus bijzonder geschikt om bestaande eenheden in het park te houden 

voor uitzonderlijk gebruik (laatste redmiddel). Het is daarentegen niet ideaal om de  back-up 

service van de RES te vergoeden aangezien de eenheden vaak moeten worden gebruikt.   

 

De regelmatige activering van de reserve, met name wanneer de prijzen geen grote pieken 

bereiken, zou het noodzakelijk maken om grotere capaciteiten uit de markt te nemen, 

waarvan er een aantal nuttiger zouden zijn in de merit order, wat zou leiden tot een stijging 

van de elektriciteitsprijs op de day ahead markt. 

 

Het gebruik van de reserve moet dus uitzonderlijk zijn en moet als een overgangsmaatregel 

worden beschouwd, in afwachting dat nieuwe investeringen die over de vereiste flexibiliteit 

beschikken het overnemen en in afwachting van de integratie van de RES in de markt. 

 

Het plan Wathelet stelt bijgevolg een tweede maatregel voor die bedoeld is om de 

investering in nieuwe, flexibele productie-eenheden te stimuleren. De beperkte Ministerraad 

van 4 juli 2012 heeft het aanbestedingsmechanisme dat tot doel had de creatie van STEG-

centrales aan te moedigen, vervangen door een “mechanisme om investeringen in nieuwe 

capaciteit aan te moedigen, zodat na de sluiting van de twee kerncentrales (van Doel) zowel 

de bevoorradingszekerheid als de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen verzekerd 

worden dankzij een grotere flexibiliteit van deze nieuwe capaciteit.” 
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V.2.2 Garantie tegen rentabiliteitstekort  

 

De subsidiëring als belangrijkste motor van investeringen 

 

78. Het vernoemen alleen al van de invoering van een mechanisme voor 

capaciteitsvergoeding, of elke andere vorm van ondersteuningsmechanisme, kan de 

maatregel onvermijdelijk maken, zelfs in een markt die over voldoende investeringsprojecten 

beschikt. Het debat over dit thema zet immers aan tot het uitstellen van 

investeringsbeslissingen omdat het uitzicht biedt op bijkomende inkomsten.  

 

79. De invoering van stimuleringsmaatregelen voor investeringen zonder overleg op 

Europees niveau houdt bovendien een reëel risico van opbod in. 

 

 

Financiële structuur van een STEG-centrale 

 

80. De liberalisering van de elektriciteitsmarkt heeft de investeringscontext onzeker 

gemaakt. De onzekerheid heeft zowel betrekking op de verkoopprijs als op de verkochte 

hoeveelheden. In deze context is de kost voor de dekking van het risico groter naarmate de 

investering kapitaalintensiever is.    

 

Ten opzichte van de kostenstructuur van andere productietechnologieën die in  baseload 

werken, worden de STEG-centrale gekenmerkt door lage vaste kosten en hoge variabele 

kosten. Daardoor zijn ze alleen nuttig in de merit order in periodes van semi-basislast of 

semi-pieklast wanneer de verkoopprijs van elektriciteit op de day ahead-markt volstaat om 

de kosten te dekken. 

 

Deze kostenstructuur maakt ze bijzonder geschikt voor een discontinue productie aangezien 

de kosten die de eenheid moet dragen bij stilstand relatief laag zijn. 

 

De volledige stillegging van de activiteiten van de meest recente STEG-centrale die we 

vandaag zien, tast hun rentabiliteit over hun levensduur dus niet noodzakelijk aan. 

 

Maar omdat het gaat over eenheden die eerder marginaal werken, is hun rentabiliteit op 

lange termijn slechts gegarandeerd als de marktprijs hen toelaat om voldoende marge op de 

variabele kosten te genereren om de vaste kosten te dekken18.  Hoe sterker het aantal 

                                                           
18 De infra marginale eenheden gebruiken de infra marginale rente om deze kosten te dekken 
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werkingsuren daalt, des te hoger moet de marge op de verkochte kWh zijn om de vaste 

kosten te dekken.   

 

De spot spreads worden gebruikt om deze marge te beoordelen. We moeten dit begrip 

echter met de nodige omzichtigheid gebruiken. Aan de hand van de spread kunnen we noch 

de rentabiliteit van een productie-eenheid, noch de winstmarge uit de verkoop van 

elektriciteit op de markt berekenen. 

 

 

Betekenis van de spark spread 

 

81. Zoals de CREG heeft uiteengezet in haar studie (F)110203-CDC-1036 betreffende 

“de analyse van het concept van de spreads” geeft de clean spark spread, namelijk het 

verschil tussen de elektriciteitsprijs en zijn geraamde variabele productiekosten op korte 

termijn (gas en CO2) slechts een grove benadering van de rentabiliteit op korte termijn van 

de gascentrales.  

 

Zo laat het gebruik van constante rendementen bijvoorbeeld niet toe om de rentabiliteit van 

elke centrale precies te beoordelen, zodat deze over- of zelfs ondergewaardeerd kunnen 

worden.  Verder omvatten de marginale kosten die bij de evaluatie van deze spreads in 

aanmerking worden genomen, niet alle marginale kosten, zoals deze voor het transport van 

de brandstoffen of de O&M.  Dit probleem wordt aangescherpt zodra de spreads op de 

langere termijn worden bestudeerd.   

  

De prijzen op de beurzen stemmen bovendien niet noodzakelijk overeen met de verkoopprijs 

van gas, die lager of hoger kan zijn door de bevoorradingscontracten op lange termijn. 

Hetzelfde geldt voor de aankoopprijzen van brandstoffen en CO2-quota. Zoals de CREG 

bijvoorbeeld heeft vermeld in haar studie  116919, konden de twee belangrijkste Belgische 

elektriciteitsproducenten zich in 2011, voor een gedeelte van hun productie, bevoorraden via 

een langetermijncontract geïndexeerd op steenkool dat aanzienlijk goedkoper was dan de 

gemiddelde prijs van de spotbevoorradingen op de HUB van Zeebrugge.   

 

De reële rentabiliteit van een productie-eenheid is dus alleen gekend door haar exploitant en 

wordt niet bekendgemaakt. 

 

                                                           
19

 Studie (F)120628-CDC-1169 over de relatie tussen de kosten en de prijzen op de Belgische 
aardgasmarkt in 2011 van 28 juni 2012 
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82. De spreads zijn overigens geen indicator van de rentabiliteit van de verkoop van 

elektriciteit op de markt. Een negatieve spread betekent geen verkoop met verlies.   

 

De meeste verkopen gebeuren in het kader van contracten die één tot drie jaar van tevoren 

worden onderhandeld. Bij de ondertekening van deze contracten dekt de producent zijn 

positie in door forwards van gas en CO2 aan te kopen om zijn marge veilig te stellen.   

 

Tussen de aankoop van zijn forwards en de vooravond van de levering kan hij 

tradingoperaties uitvoeren om zijn posities op deze markten te optimaliseren en eventueel 

een margesupplement te genereren.   

 

De spread speelt slechts een rol in day ahead, op het ogenblik waarop hij de meest 

rendabele manier kiest om zijn klant te bevoorraden.  Hij kiest dan ofwel voor de beschikbare 

productie-eenheid met de hoogste spread, of voor de aankoop van elektriciteit die door een 

(nationale of buitenlandse) producent op de markt wordt aangeboden en waarvan de 

productiekosten lager liggen en de doorverkoop van gas en CO2.   

 

Om dit te illustreren, heeft de CREG de spark spread berekend op basis van de spotprijzen 

(grafiek 1) en de forwardprijzen van elektriciteit, gas en CO2 (grafiek 2). 

 

Grafiek 1: Illustratie van de berekening van de clean spark spread van een STEG-centrale op 

basis van de spotprijzen voor elektriciteit, gas en CO2 

 

Bron: CREG 
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Grafiek 2: Illustratie van de berekening van de clean spark spread van een STEG-centrale op 

basis van de forward-prijzen Y-1, Y-2 en Y-3 voor elektriciteit, gas en CO2
20

  

 

 

Bron: CREG 

 

De positieve waarden geven aan dat de verkoopcontracten voor elektriciteit die van 2008 tot 

2010 werden afgesloten, toelaten om de variabele productiekosten van een STEG-centrale 

te dekken in 2012 en de vaste kosten, minstens gedeeltelijk, te dekken. 

 

De huidige lage werkingsgraad van de STEG-centrales kan dus worden verklaard door het 

feit dat de producent, in day ahead, over goedkopere bevoorradingsmiddelen voor 

elektriciteit beschikt en/of een arbitrage op de gasmarkt kan realiseren.   

 

Deze situatie werd in het verleden al vastgesteld bij EdF –Luminus, dat meestal liever 

elektriciteit aankocht dan ze te produceren met haar gascentrales. 

 

In deze context moet het niveau van de toegekende steun worden onderzocht. Het zou 

paradoxaal zijn om de ongebruikte productiemiddelen van producenten te subsidiëren die 

overigens belangrijke marges realiseren op hun verkopen.   

 

 

                                                           
20

 De ‘forward-prijs voor gas wordt verkregen door rekening te houden met een bevoorrading die voor 
90% wordt aangekocht op termijn (langetermijncontract en termijnaankopen) en voor 10% op de 
spotmarkt. De gemiddelde prijs van de termijnaankopen wordt verkregen uitgaande van de 
veronderstelling dat het totale volume waarvoor langetermijncontracten werden overeengekomen door 
de centrales wordt gebruikt en dat het saldo (verhouding tussen het volume 'langetermijncontract’ en 
het totale volume gas dat de centrales hebben verbruikt) op de termijnmarkt wordt aangekocht 
(forward Y-3, Y-2 en Y-1). Het gebruik van 100% van het volume 'langetermijncontract’ door de 
centrales is een werkhypothese die niet noodzakelijk overeenstemt met de realiteit. In verband 
hiermee herinneren we eraan dat het entry-exit-model voor gastransmissie de klant vanaf 1 oktober 
2012 toegang geeft tot de marktplaatsen, zelfs als er een leveringspunt wordt vermeld in het contract. 
De gelijkmatige verdeling van de volumes over alle centrales is overigens een voorzichtige 
werkhypothese. 
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Rentabiliteitsanalyse over de levensduur van het project 

 

83. Het plan Wathelet wilde de investeerders een gegarandeerd jaarrendement ex post 

aanbieden.  Dit voorstel is economisch niet gerechtvaardigd. De rentabiliteit van een 

investeringsproject wordt over zijn totale levensduur beoordeeld (minimum 25 

exploitatiejaren voor een STEG-centrale; de oudste STEG-centrale in het Belgische park 

werd in gebruik genomen in 1971).   

 

Om zijn beslissing te nemen, berekent de privébelegger de interne rentabiliteitsvoet (IRR) 

van het betreffende project (actualisatievoet die de inkomsten en uitgaven in evenwicht 

brengt) en vergelijkt hem met de rentabiliteitsvoet die hij van de investering verwacht. Er zijn 

verschillende vormen van investeringssteun mogelijk: 

 

a) Dekking van missing money of van de volledige kapitaalkost 

 

84. Het doel van een capaciteitsvergoedingsmechanisme is de vergoeding van 

alle vaste kosten (kapitaalkost en vaste productiekosten) van een piekcentrale te 

garanderen21.   

 

Zoals de analyse van de werking van de PjM- en de ISO-NE-markten aantoont, kan dit 

doel op twee verschillende manieren worden bereikt: hetzij door de producent een 

marge te laten realiseren op zijn variabele kosten op de energiemarkt en alleen de 

ontbrekende waarde te vergoeden op de capaciteitsmarkt (PjM) , hetzij door de 

producent te beletten om een marge te realiseren op de variabele kosten en alle vaste 

kosten op de capaciteitsmarkt (ISO-NE) rechtstreeks te vergoeden. 

 

Een mechanisme van het PjM-type heeft, in principe, het voordeel dat het geen directe 

impact heeft op de energiemarkt. Een garantie tegen het rentabiliteitsgebrek toekennen 

kan de investeerder er echter toe aanzetten om op een niet-optimale manier op te 

treden op de markt. Dat zou hem er, bijvoorbeeld, toe kunnen aanzetten om 

aanbiedingen te formuleren aan een lagere prijs dan zijn marginale kost met als gevolg 

dat andere productie-eenheden het moeilijk krijgen.   

 

                                                           
21 Een voorbeeld: in een publicatie van juni 2012 raamde Morgan Stanley Research dat de capacity 
payment die momenteel noodzakelijk is om de bouw van een STEG-centrale van 750 MW te 
rechtvaardigen ongeveer 15 EUR/MWh bedraagt, hetzij een jaarlijkse subsidie van 80 miljoen EUR 
aan de huidige elektriciteitsprijs, en dat, op basis van de forward-prijzen, de subsidie de totaliteit van 
de kapitaalkost zou moeten dekken. 
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85. Er moet in elk geval een controlemechanisme van de inkomsten en de kosten 

worden geïnstalleerd om een dubbele capaciteitsvergoeding en een onterechte 

verhoging van de  factuur van de eindklant te voorkomen. 

 

Dat risico bestaat wel degelijk, gezien de grote informatie-assymmetrie tussen de 

producent en de regulator.  De producenten weigeren dit soort informatie bekend 

te maken.  Deze elementen verschillen echter van centrale tot centrale en van 

exploitant tot exploitant.   

 

Voorbeeld van de vormen van investeringssteun die aan de RES worden toegekend 

 

Om investeringen in de RES te stimuleren hebben de lidstaten mechanismen 

vergelijkbaar met PPA (power purchase agreement) geïnstalleerd, die de investeerders 

de afname van hun volledige productie (must run) garanderen aan een prijs die het 

verwachte rendement op de investering garandeert. Hoewel deze mechanismen hun 

efficiëntie op het vlak van gerealiseerde  investeringen hebben bewezen, bleken ze 

vaak weinig performant op het vlak van kostenbeheersing (buitensporige rentabiliteit 

van de investeringen).   

 

In navolging van de mogelijkheden die in Groot-Brittannië werden onderzocht om de 

investering in kerncentrales en RES te ondersteunen (Contrat for Differences - CfD), 

richtte het plan Wathelet zich op een mechanisme van jaarlijkse compensatie van de 

ontbrekende inkomsten om de gewenste rentabiliteit van de investering te garanderen. 

Na een aanbesteding zouden de een of meer laagstbiedende projecten op het vlak van 

vereist rendement worden weerhouden.  

 

 

UK Contrat for Differences – CfD 

 

Context 

Dit mechanisme wordt beschreven in het wetsontwerp energie van mei 2012.  Het 

heeft tot doel het mechanisme van de feed-in tariffs te verbeteren.  Alle koolstofarme 

productiemiddelen (RES en kernenergie) zouden in aanmerking komen. 

 

Doel  

De inkomsten stabiliseren om het investeringsrisico en dus de financiële kosten te 

verminderen. 
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Mechanisme 

Er wordt de producenten een vast prijsniveau (strike price) gegarandeerd. Ze 

ontvangen de opbrengst van de elektriciteitsverkoop op de markt. Als de referentieprijs 

van de markt lager is dan de strike price, ontvangen ze het verschil. In het omgekeerde 

geval betalen ze het verschil terug. 

 

De referentieprijs zou: 

 

- voor de discontinue productie-eenheden: de day ahead prijs op de Britse  

  markt zijn; 

- voor de baseload-eenheden: de year ahead prijs zijn. 

 

De strike price zou worden bepaald per technologie, aan de hand van een projectie 

van de kapitaalkosten, de brandstofkosten (voor biomassa) en de O&M-kosten per 

MWh (average levelised cost). 

In een eerste fase zou hij administratief worden bepaald op basis van het advies van 

experten. De investeerders die menen dat de prijs volstaat voor de ontwikkeling van 

hun project, zouden inschrijven voor een CfD.   

 

De looptijd zou 15 jaar bedragen voor de RES. 

 

De kost zou onder de leveranciers worden verdeeld. 

 

Belangrijkste problemen 

 

- Gebrek aan liquiditeit op de forward-markt om een referentie te leveren. 

 Om dit op te lossen, wil Ofgem de zes belangrijkste producenten 

 verplichten om verschillende producten op deze markt te verkopen. 

 

- De strike price is moeilijk te bepalen (enkele Lords hebben een 

 veilingmechanisme voorgesteld). 

 

- Variabiliteit van de kost van de maatregel voor de gemeenschap 

 naargelang van de evolutie van de marktprijs. 
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Kernenergie 

 

Er zou een identiek proces worden ingevoerd op onderhandelingsbasis. 

 

 

 

86. Hoewel dit mechanisme geschikt is voor must run-eenheden, waarvan geweten is dat 

ze een lage marginale productiekost hebben en waarvan men een maximale productie 

wenst, is het niet opportuun voor semi-basis- en semi-piek-eenheden die slechts moeten 

werken wanneer dit economisch gerechtvaardigd is. De dekking van de vaste en de 

variabele productiekosten van dit type productie-eenheden garanderen zou 

concurrentievervalsing creëren die de commodity-markt en de markt van de ondersteunende 

diensten zouden verstoren.  

 

b) Kapitaal- of rentesubsidies  

 

Er kunnen klassieke oplossingen voor investeringssteun worden overwogen, zoals het 

dekken van een gedeelte van de rentelasten. Een maatregel van dit type zou voorzien 

zijn in de Energiewende in Duitsland. Er werd een financieringsplan voor een totaal van 

ongeveer 500 miljoen EUR goedgekeurd in het vooruitzicht van de sluiting van de 

kerncentrales om een eventueel tekort aan productiecapaciteit te voorkomen. Het doel 

was in aanmerking komende projecten te financieren voor 15% van de totale 

investering. Dit plan bleek inefficiënt en werd in augustus 2012 afgeschaft omdat het 

mogelijk in strijd zou zijn met de Europese regels voor staatshulp ten gunste van dit 

type investering. Duitsland heeft wel een mechanisme van rentesubsidie behouden om 

investeringssteun te verlenen aan de gemeenten. 

 

 

In een klassieke financiële structuur voor investering in een STEG-centrale 

vertegenwoordigt de kapitaalinbreng meestal niet meer dan 15% van de totale kost van 

het project. Het aandeel eigen middelen is kleiner naarmate de terugbetalingsgaranties 

voor de geleende middelen groter zijn. Een andere techniek om investeringen te 

vergemakkelijken is om, tijdens de terugbetalingsperiode van de lening (of een 

gedeelte van deze periode), de injectie van fondsen te garanderen voor een vooraf 

bepaald bedrag als de inkomsten die de eenheid op de commodity- en de balancing-

markt genereert niet zouden volstaan voor de terugebalingen. Dit mechanisme houdt 

echter eveneens risico’s van concurrentievervalsing in. 
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Performantiecriteria, controle en sancties 

 

87. Elke investeringssteun moeten gekoppeld zijn aan performantiecriteria op het vlak 

van capaciteit, beschikbaarheid en flexibiliteit en aan een strikte controle en geldboetes in 

geval van ongerechtvaardigde onbeschikbaarheid of inefficiënt beheer van de productie-

eenheid. De opbrengst van de boetes zou in mindering moeten worden gebracht van de kost 

van de maatregel. 

 

 

Overgangskarakter 

 

88. Zoals het plan Wathelet benadrukt, liggen verschillende oorzaken aan de basis van 

het huidige rentabiliteitsgebrek van de STEG-centrales: discontinuïteit van de hernieuwbare 

productie, te veel must run-eenheden, hoge gasprijs ten opzichte van de elektriciteitsprijs 

(tengevolge van de daling van de vraag door de economische crisis, van de lage marginale 

productiekost van de RES, van de lage steenkoolprijs en van de lage emissiequota). 

 

Sommige van deze factoren houden verband met marktmechanismen (concurrentie gas / 

steenkool, zwakke vraag en, in zekere mate, lage prijs van de quota).  We moeten de markt 

dus haar werk laten doen. De exploitatie van shale gas in de Verenigde Staten en Europa, 

de interventie van de Europese Commissie om het teveel aan emissiequota op de markt te 

verminderen, zouden de concurrentiepositie van gas ten opzichte van steenkool bijvoorbeeld 

snel kunnen versterken.  

 

De verstoring van de commodity-markt als gevolg van de toenemende aanwezigheid van 

een fatale productie van de RES is daarentegen het gevolg van reglementaire bepalingen. 

Het is dus gerechtvaardigd om corrigerende maatregelen te nemen.   

 

De integratie van de RES in de markt moet een duidelijk gedefinieerde doelstelling zijn in de 

evolutie van het ondersteuningsbeleid waarvan ze genieten. Dit kan echter niet op korte 

termijn worden bereikt. We bevinden ons dus in een overgangsfase waarin de discontinuïteit 

van de RES-productie moet worden geneutraliseerd door een back-upservice.   

 

De behoefte aan deze dienst zal afnemen naarmate de RES in de markt worden 

geïntroduceerd en naarmate er opslagoplossingen worden ontwikkeld. 
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89. De maatregel moet van beperkte duur zijn. Hij is slechts gerechtvaardigd als 

overgangsmaatregel in afwachting van: 

 

- maatregelen om de impact te verminderen van de discontinuïteit van de 

RES-productie en van hun integratie in de markt 

 

Meestal wordt aangenomen dat het wisselvallige karakter van de RES-productie 

het onmogelijk maakt om ze in de beschikbare productiecapaciteiten te 

integreren in perioden van piekverbruik, wat het noodzakelijk maakt om over 

gelijkwaardige thermische productiecapaciteit te beschikken om het piekaanbod 

te kunnen dekken. Het beheer van de discontinuïteit zou het mogelijk maken om 

een gedeelte van de discontinue capaciteit in de beschikbare capaciteit voor het 

dekken van het piekverbruik te integreren.   

 

De discontuïteit kan op verschillende manieren worden opgevangen:  

 

- door het park te diversifiëren om een zo groot mogelijke variëteit van de 

hernieuwbare productie te verkrijgen (beperkte mogelijkheid in België); 

 

- door de opslag van elektriciteit te ontwikkelen om een oplossing te bieden 

voor de tijdelijke dissociatie tussen de productie en het verbruik. Gezien de 

opslag in hydro-elektrische vorm beperkt is op nationaal niveau, moet deze 

oplossing op Europees niveau worden overwogen. Het potentieel van 

andere opslagmethoden moet eveneens worden onderzocht (bijvoorbeeld 

opslag in koelinstallaties);  

 

- door de off-shore windmolenparken op Europees niveau met elkaar te 

verbinden (in voorbereiding); 

 

- door de RES geleidelijk in de markt te integreren door middel van day 

ahead nominaties om hen, minstens gedeeltelijk, de kost van het 

onevenwicht dat ze genereren te laten dragen. Dit is geen oplossing voor 

het probleem van de betrouwbaarheid van hun aanwezigheid in 

piekperiodes, maar het zou hen ertoe aanzetten om hun productie op korte 

termijn beter te plannen en rekening te houden met de vraag. 
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- de ontwikkeling van de termijnmarkten 

 

In een sterk onderling verbonden markt en gezien de aanwezigheid van een 

goed ontwikkelde beurs, zouden er hedgingstrategieën op lange termijn moeten 

worden ontwikkeld om het investeringsrisico te dekken. In Duitsland werden er al 

initiatieven genomen in die zin (notering van forwards op 6 jaar) en in Groot-

Brittannië zijn ze in voorbereiding (verplichte deelname van de belangrijkste 

producenten aan de markt om de  liquiditeit te verhogen). 

 

 

Stabiliteit en openstelling voor nieuwkomers 

 

90. Het mechanisme moet een nieuwkomer in staat stellen om nuttig te concurreren en 

mag de historische spelers niet bevoordelen en zo een bijkomend obstakel opwerpen voor 

de concurrentie in België. 

 

Het moet stabiel zijn in de tijd, anders dreigt een hoog reguleringsrisico dat de impact van de 

maatregel aanzienlijk zal beperken. 

 

 

Risico van interferentie met het mechanisme van de strategische reserve R4 

 

91. De twee mechanismen streven verschillende doelen na. De aanleg van een 

strategische reserve R4 heeft tot doel de niet-rendabele eenheden die uit de markt werden 

genomen ter beschikking te houden, terwijl de investeringssteun is bedoeld voor eenheden 

die in de markt moeten functioneren.   

 

De twee maatregelen kunnen elkaar tegenwerken in plaats van elkaar te versterken: de 

indienststelling van performante STEG-centrales kan andere, minder rendabele eenheden 

op het einde van hun levensduur verdringen en dus hun integratie in de vereiste reserve voor 

het behoud van het vereiste capaciteitsniveau beletten, wat zou leiden tot het vergoeden van 

meer capaciteit via dit mechanisme.  De veralgemening van de ondersteuningsmechanismen 

zou de geliberaliseerde markt opnieuw in gevaar brengen. 
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Aanvullende maatregelen op korte termijn 

 

92. Om het gebruik van een capaciteitsvergoedingsmechanisme – een complex proces 

om toe te passen, met niet-verwaarloosbare risico’s van perverse effecten – zoveel mogelijk 

te beperken moet worden nagedacht over alternatieve oplossingen die beter zijn afgestemd 

op de milieu- en marktdoelstellingen.  

 

 

a) Maatregelen om andere afstemmingsmethoden te bevorderen 

 

93. Het aanbestedingsmechanisme dat oorspronkelijk in het plan Wathelet werd 

voorgesteld, was uitsluitend bedoeld voor productiemiddelen van het type STEG-centrale, 

maar, op het vlak van afstemming, speelt het capaciteitstype (elk middel voor productie, 

afschakeling, interconnectie en opslag) geen rol.  Het is de waarschijnlijkheid van haar 

aanwezigheid in de periode van piekverbruik die telt.   

 

Op termijn zou men deze middelen met elkaar moeten laten concurreren om de 

bevoorradingsveiligheid aan een zo laag mogelijke kost te garanderen (zie PjM-markt). 

 

Er zou een kosten-batenanalyse moeten worden gemaakt van andere investeringen die 

eenzelfde betrouwbaarheidsniveau bieden: 

 

Op korte termijn: 

 

- promotie van de afschakeling van de vraag. Voor dit doel zou men de industriële 

klanten moeten helpen om hun afschakelingspotentieel te identificeren en de 

dienst op een adequate manier moeten vergoeden (vaste vergoeding voor het 

vermogen dat kan worden afgeschakeld en variabele vergoeding in verhouding 

tot de niet-verbruikte energie).  De evenwichtsverantwoordelijken zouden deze 

capaciteit in mindering kunnen brengen van hun day ahead nominatie.  Het gaat 

om een flexibel vermogen dat snel kan worden gemobiliseerd en waarvan de 

marginale kost laag zou moeten zijn; 

 

- een beter gebruik van de bestaande interconnectiecapaciteit22. 

 

  

                                                           
22

 Zie studie van de CREG (F)111208-CDC-1129 over de relatie tussen de fysische en 
commerciële interconnectiecapaciteit op de Belgische elektriciteitsgrenzen  

http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1129FR.pdf
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Op langere termijn:  

 

- energie-efficiëntie; 

 

- investering in interconnectiecapaciteit met landen die over flexibele capaciteit 

beschikken (volgens sommige ramingen zouden de hydraulische reservoirs van 

Noorwegen 28 GW flexibele capaciteit kunnen leveren aan het continent, als de 

interconnectiecapaciteiten niet werden beteugeld). In dit opzicht benadrukken we 

het risico van een belangenconflict waarmee de  TNB kan worden 

geconfronteerd; 

 

- investeringen om de flexibiliteit van het productiepark te verhogen; 

 

- investeringen om de opslagcapaciteit te verhogen (pomp-turbine-eenheden,…). 

 

 

b) Verbetering van het investeringsklimaat 

 

94. Het voornoemde systeem van investeringssteun kan de investeringsbeslissing 

bevorderen, maar zal op zich geen effectieve investering garanderen. Er moet geheel van 

maatregelen worden genomen. 

 

De investeringen kunnen worden bevorderd met zeer concrete maatregelen, zoals: 

 

- de installatie van een permanente monitoring op lange termijn van de 

bevoorradingsveiligheid; 

 

- de verduidelijking van het energiebeleid van het land op middellange termijn (en 

zijn stabiliteit); 

 

- de vereenvoudiging en de versnelling van de toekenning van vergunningen (één 

vergunning); 

 

- de terbeschikkingstelling van adequate sites met faciliteiten voor de aansluiting 

op de transmissienetten. 
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VI. BESLUIT 

 

95. Rekening houdend met de risico's op een verstoring van de energiemarkt die ze 

inhouden, mag men de invoering van deze vergoedingsmechanismen voor capaciteit pas als 

laatste toevlucht overwegen, nadat alle mogelijke verbeteringen aan de werking van de 

markt werden doorgevoerd. 

 

96. Men moet de toevlucht tot dergelijke mechanismen beschouwen als een 

overgangsmaatregel en het moet omkeerbaar zijn. 

 

97. Ze zetten een rem op de integratie van de markten en verstoren de concurrentie 

tussen buurlanden als ze zonder overleg op Europees niveau worden ingevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Guido Camps François Possemiers 

Directeur Voorzitter van het Directiecomité 
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BIJLAGE 1 – Wettelijke bepalingen 

 

 

Artikel 3, 6° van de elektriciteitswet bepaalt dat de prospectieve studie de opportuniteit 

analyseert om gebruik te maken van een aanbestedingsprocedure.   

 

Artikel 5 bepaalt de modaliteiten hiervan. 

 

Art. 5.<W 2005-06-01/32, art. 5, 010; Inwerkingtreding: 24-06-2005>  

§ 1. Onverminderd de bepalingen van artikel 21, eerste lid, 1° en 2°, kan de minister een 

beroep doen op de procedure van offerteaanvraag voor de bouw van nieuwe productie-

installaties voor elektriciteit wanneer de bevoorradingszekerheid niet voldoende wordt 

gegarandeerd door: 

 

1°  de in aanbouw zijnde productiecapaciteit; of  

2°  de maatregelen met betrekking tot energie-efficiëntie; of 

3°  het beheer van de vraag. 

 

De offerteaanvraag dient rekening te houden met het aanbod van leveringen van elektriciteit 

dat op lange termijn gewaarborgd is en dat voortkomt uit bestaande installaties voor 

elektriciteitsproductie, voor zover deze het mogelijk maken de bijkomende behoeften te 

dekken. 

 

§ 2. De minister motiveert het beroep op de procedure van offerteaanvraag in het bijzonder 

rekening houdend met de volgende criteria: 

 

1°  [1 het niet afgestemd zijn van het productiepark op de ontwikkeling van de 

elektriciteitsvraag op middellange en lange termijn, rekening houdend met de 

prospectieve studie en in het bijzonder met de verbintenissen van België inzake 

de beperking van broeikasgasemissies en de energieproductie uit hernieuwbare 

bronnen;]1 

2°  de investeringen die bedoeld zijn om de productiecapaciteit te verhogen, zonder 

afbreuk te doen aan de investeringen met betrekking tot energie-efficiëntie; 

3°  de in artikel 21 bedoelde openbare dienstverplichtingen. 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1999042942%2FF&caller=list&row_id=31&numero=42&rech=44&cn=1999042942&table_name=LOI&nm=1999011160&la=F&language=fr&dt=LOI&chercher=t&choix1=ET&fr=f&choix2=ET&text1=organisation+du+marche+de+l+electricite&fromtab=loi_all&btnnext.x=64&btnnext.y=15&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27organisation%27%2526+%27du%27%2526+%27marche%27%2526+%27de%27%2526+%27l%27%2526+%27electricite%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27organisation%27%2526+%27du%27%2526+%27marche%27%2526+%27de%27%2526+%27l%27%2526+%27electricite%27%29+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&imgcn.x=36&imgcn.y=8#Art. 4bis.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1999042942%2FF&caller=list&row_id=31&numero=42&rech=44&cn=1999042942&table_name=LOI&nm=1999011160&la=F&language=fr&dt=LOI&chercher=t&choix1=ET&fr=f&choix2=ET&text1=organisation+du+marche+de+l+electricite&fromtab=loi_all&btnnext.x=64&btnnext.y=15&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27organisation%27%2526+%27du%27%2526+%27marche%27%2526+%27de%27%2526+%27l%27%2526+%27electricite%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27organisation%27%2526+%27du%27%2526+%27marche%27%2526+%27de%27%2526+%27l%27%2526+%27electricite%27%29+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&imgcn.x=36&imgcn.y=8#Art.6
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§ 3. Het advies van de netbeheerder betreffende de omvang van het productiepark en de 

weerslag van de invoer wordt gevraagd voorafgaand aan het instellen van de procedure van 

offerteaanvraag. 

§ 4. De Koning bepaalt [1 , na advies van de commissie, ]1 de nadere regels betreffende de 

procedure van offerteaanvraag waarbij hij zorg draagt voor het garanderen van: 

 

1°  een daadwerkelijke mededinging door de offerteaanvraag; 

2°  de transparantie van de procedure, in het bijzonder van de technische 

specificaties en toekenningscriteria van de offerteaanvraag; 

3°  de gelijke behandeling van alle kandidaten die antwoorden op de 

offerteaanvraag. 

[1 4° Het voldoen van de dossiers met betrekking tot de aanbesteding die door de 

inschrijvers worden ingediend, aan de criteria zoals bepaald door artikel 4 en de 

uitvoeringsbesluiten ervan.]1 

 

Het bestek [1 dat wordt opgesteld door de Algemene Directie Energie]1 kan stimuli bevatten 

voor de bouw van installaties voor elektriciteitsproductie die het voorwerp uitmaken van de 

offerteaanvraag.  

 

Overeenkomstig artikel 21 kan de Koning, bij besluit vastgelegd na overleg in de 

Ministerraad, de openbare dienstverplichtingen bepalen die de financiering mogelijk maken 

van de hierboven bedoelde stimuli. 

 

[1 § 4bis. De modaliteiten voor de aanbestedingsprocedure worden minstens zes maanden 

vóór de afsluitingsdatum van de aanbesteding in het Publicatieblad van de Europese Unie 

bekendgemaakt. 

 

Het bestek wordt ter beschikking gesteld van alle belanghebbende bedrijven, gevestigd op 

het grondgebied van een Lidstaat van de Europese Unie, zodat deze over een voldoende 

termijn kunnen beschikken om een offerte voor te leggen. 

 

Om transparantie en non-discriminatie te waarborgen, bevat het bestek een gedetailleerde 

beschrijving van de specificaties van de markt en de procedure die alle inschrijvers moeten 

volgen en de markttoewijzing, met inbegrip van stimulansen.]1 

 

§ 5. [1 Nadat hij het advies heeft ingewonnen van de overheden die worden geraadpleegd in 

uitvoering van de procedure van artikel 4, wijst de Minister, op basis van de in artikel 4, § 2, 



  67/67 

vermelde criteria, de kandidaat of kandidaten aan die in aanmerking genomen worden 

ingevolge de aanbesteding. Deze aanwijzing geldt als individuele vergunning voor de 

elektriciteitsproductie in de zin van artikel 4.]1 

 

[1 § 6. De Algemene Directie Energie is verantwoordelijk voor de organisatie, de opvolging en 

de controle van de aanbestedingsprocedure bedoeld in § § 1 tot 5. In dit kader neemt de 

Algemene Directie Energie alle nodige maatregelen om de vertrouwelijkheid van de 

informatie in de offertes te garanderen.]1 

 

---------- 

 

(1)  < W 2012-01-08/02, art. 6, 026; Inwerkingtreding: 21-01-2012 > 

 

 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2012010802

