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COMMISSION DE L'ÉNERGIE, DE 
L'ENVIRONNEMENT ET DU 

CLIMAT 

COMMISSIE VOOR ENERGIE, 
LEEFMILIEU EN KLIMAAT 

 

du 

 

MARDI 30 MARS 2021 

 

Après-midi 

 

______ 

 

 

van 

 

DINSDAG 30 MAART 2021 

 

Namiddag 

 

______ 

 

 

De openbare commissievergadering wordt geopend om 14.15 uur en voorgezeten door de heer Patrick 

Dewael. 

La réunion publique de commission est ouverte à 14 h 15 et présidée par M. Patrick Dewael. 

 

01 La mise en œuvre du mécanisme de rémunération de la capacité pour le marché de l’électricité: 

état d'avancement – Échange de vues avec la ministre de l’Énergie et questions jointes de 

- Thierry Warmoes à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "Le CRM" (55014300C) 

- Bert Wollants à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "La situation en ce qui concerne le CRM" 

(55015721C) 

- Kurt Ravyts à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "La transparence vis-à-vis du Parlement quant à 

la préparation de l'enchère CRM T-4" (55015855C) 

- Kurt Ravyts à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "L'intégration de nouvelles technologies pour 

réduire les émissions CO2 de nouvelles centrales au gaz" (55015865C) 

- Bert Wollants à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "La répercussion de 100 millions d'euros 

supplémentaires pour l'offshore sur la facture d'électricité" (55015959C) 

- Malik Ben Achour à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "Le CRM" (55016036C) 

- Malik Ben Achour à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "Les facteurs de réduction dans le cadre du 

CRM" (55016034C) 

01 De uitvoering van het capaciteitsvergoedingsmechanisme voor de elektriciteitsmarkt: stand van 

zaken – Gedachtewisseling met de minister van Energie en toegevoegde vragen van 

- Thierry Warmoes aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "Het CRM-mechanisme" (55014300C) 

- Bert Wollants aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "De stand van zaken met betrekking tot het 

CRM" (55015721C) 

- Kurt Ravyts aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "De transparantie t.o.v. het Parlement m.b.t. 

de voorbereiding van de CRM-veiling T-4" (55015855C) 

- Kurt Ravyts aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "De integratie van nieuwe technologieën om 

CO2-emissies van nieuwe gascentrales te verminderen" (55015865C) 

- Bert Wollants aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "Het doorrekenen van 100 miljoen euro extra 

voor offshore in de elektriciteitsfactuur" (55015959C) 

- Malik Ben Achour aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "Het CRM" (55016036C) 

- Malik Ben Achour aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "De reductiefactoren in het kader van 

het CRM" (55016034C) 

 

01.01 Minister Tinne Van der Straeten: Mijnheer de voorzitter, 

geachte volksvertegenwoordigers, de sessie van vanmiddag werd 

ingepland op uw vraag. Die werd verwoord door de heer Wollants, 

maar is ook vervat in de resolutie die door het Parlement is 

aangenomen om de parameters te bespreken die zullen bepalen 

hoeveel volume we zullen plaatsen in de eerste veiling van het 

capaciteitsmechanisme, die in oktober 2021 zal plaatsvinden. 

 

We hebben al een lange weg afgelegd, met onder meer de 

goedkeuring van de CRM-wet in het Parlement. Die had tot gevolg dat 

01.01 Tinne Van der Straeten, 

ministre: Cet échange de vues 

résulte d'une demande de 

M. Wollants. Par ailleurs, il était 

déjà prévu dans une résolution 

parlementaire adoptée précédem-

ment. 

 

(La ministre illustre son propos à 

l'aide de diapositives) 
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we binnen de regering zeven koninklijke besluiten hebben opgemaakt 

ter uitvoering van de wet. Die KB's liggen op dit moment bij de Raad 

van State voor advies. Zodra ze zijn aangenomen, zullen we ook het 

volume vaststellen. Die ultieme oefening – het bepalen van de 

volume- en andere parameters – heeft ons hier vandaag 

samengebracht. 

 

We moeten de capaciteit zo precies mogelijk bepalen, niet te veel 

zodat we niet hoeven te betalen voor wat we niet nodig hebben, maar 

ook niet te weinig, zodat we de bevoorradingszekerheid van het land 

kunnen garanderen voor die bedrijven die elke milliseconde stroom 

nodig hebben, voor de bedrijven die op langere termijn – 20 minuten – 

stroom nodig hebben, maar ook voor alle gezinnen. Laten we immers 

niet vergeten dat energie de levensader van de economie is, die ook 

in het kader van de economische herstelplannen en de energie-

transitie van levensbelang zal zijn. Vorige week nog spraken we in 

deze commissie over de Summer Outlook van Elia, over de 

uitdagingen van het systeem als het gaat over flexibiliteit. 

 

In dat bredere debat voeren we vandaag deze belangrijke 

gedachtewisseling. Samen met u zal ik volgende punten overlopen. 

We beginnen met de achtergrond van de transparantieverplichting die 

we hebben aangenomen in de resolutie. Punt A4 behelst dat de 

Kamer van volksvertegenwoordigers wordt geraadpleegd over de 

bepaling van de parameters die aan de basis liggen van de 

aangekochte capaciteit, en meer bepaald dat de minister van Energie 

de Kamer raadpleegt over de optimale keuze op het vlak van 

bevoorradingszekerheid en kostprijs. 

 

Ik zal het dus hebben over volume maar ook over een aantal andere 

parameters die daarmee te maken hebben. 

 

Ik zal telkens aangeven wanneer de volgende slide mag worden 

getoond. 

 

De kalender van het CRM is wel afdoende gekend, maar toch wil ik 

even tonen waar wij vandaag staan. Wij hebben de wet van 

15 maart 2021 goedgekeurd. Het traject is al veel langer gestart dan 

wij de wet hebben goedgekeurd. Er is het referentiescenario dat is 

goedgekeurd door de vorige ministers en er zijn de intermediaire 

waarden die zijn goedgekeurd door mijzelf en die nog tijdens de 

huidige zitting aan bod zullen komen. 

 

Er zijn ook drie documenten die het voorwerp van de huidige zitting 

uitmaken, zijnde het kalibratierapport van Elia van november 2020, 

het voorstel en advies van de CREG dat daarop is gemaakt en het 

advies van Elia en mijn administratie over het volume. Alle genoemde 

documenten werden u bezorgd. 

 

 

Nous devons évoquer le volume 

que nous mettrons en jeu en 

octobre 2021, lors des premières 

enchères du mécanisme de 

capacité. L'adoption de la loi sur le 

CRM a entraîné l'élaboration de 

sept arrêtés royaux qui sont 

actuellement au Conseil d'État 

pour avis. Dès que ceux-ci auront 

été promulgués, nous pourrons 

déterminer le volume. Nous de-

vons fixer la capacité de telle sorte 

qu'il n'y ait ni excédent, ni pénurie. 

L'énergie est l'artère vitale de 

notre économie et nous devons la 

consommer avec discernement. 

Nous nous y employons au travers 

des plans de relance économique 

et de la transition énergétique.  

 

La résolution comprend une obli-

gation de transparence et prévoit 

que la Chambre doit être consul-

tée lors du choix des paramètres 

servant à déterminer la quantité de 

capacité à acheter et lors du choix 

optimal à opérer à la fois en 

termes de sécurité d’approvision-

nement et de coût. 

 

La loi CRM a été adoptée le 

15 mars 2021, mais le processus 

court évidemment déjà depuis 

beaucoup plus longtemps. Le 

scénario de référence a été 

approuvé par les ministres compé-

tents et les valeurs intermédiaires 

l'ont été par moi-même. 

 

J'ai communiqué aux membres le 

rapport d'étalonnage d'Elia de 

novembre 2020, la proposition et 

l'avis de la CREG et l'avis d'Elia et 

de mon administration sur le 

volume. La décision sera ensuite 

prise le 30 avril sur la base de ces 

éléments. 

 

Dat leidt tot het nemen van de beslissing, die is uitgesteld tot 

30 april 2021 overeenkomstig de wet. De huidige uitwisseling 

betekent dat wij ongeveer een maand vóór de finale beslissing het 

debat over het volume voeren, wat ruim de tijd geeft voor een 

inhoudelijk debat. 

 

Wat volgt dan nog daarna? Dat is de vaststelling van de werkings-

regels, het contract en de heel belangrijke prekwalificatie op 

15 juni 2021, de beoordeling van de dossiers en de veiling op 

Après la décision, les règles de 

fonctionnement, le contrat et la 

préqualification devront suivre le 

15 juin 2021. Viendront ensuite 

encore l'évaluation des dossiers 

et, enfin, les enchères le 

1er octobre 2021. 

 

La CREG a émis certaines 
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1 oktober 2021. 

 

Vooraleer wij ingaan op de inhoudelijke elementen, wil ik het verloop 

van de procedure nader verklaren. Ik kom daarop terug, omdat ook in 

de pers een aantal elementen daarover zijn verschenen. Zoals jullie 

hebben kunnen lezen in het verslag en de twee documenten van de 

CREG, zijn er door de CREG, toen zij haar voorstel heeft gemaakt, 

een aantal bedenkingen geuit over de inhoud van het 

netbeheerdersverslag, met name over de vraag of de informatie 

waarover de CREG kon beschikken, voldoende was voor haar om de 

nodige voorstellen en adviezen te bezorgen. 

 

Jullie hebben samen met mij kunnen lezen dat de CREG haar 

voorstel heeft gemaakt op basis van de berekeningen van Elia, die 

zijn opgenomen in het verslag van Elia van 13 november 2020. 

Ongeveer twee maanden later, namelijk op 18 en 21 januari 2021, 

heeft de CREG daarover vragen gesteld. Ze zijn een week later 

beantwoord door Elia. In haar advies geeft Elia ook aan dat bijkomend 

overleg werd voorgesteld. 

 

Trouwens, als ik mij niet vergis, is het antwoord van Elia in extenso 

bijgevoegd bij het advies van de CREG. Ik heb daar ook in gezien dat 

de kwantitatieve data wel degelijk op dezelfde dag werden bijgevoegd 

door Elia.  

 

Ondertussen zijn wij na het voorstel van de CREG ongeveer twee 

maanden verder en is er aan mij ook bevestigd dat er geen verdere 

vragen zijn gesteld om nadere info te krijgen en dat er ook geen 

vragen naar een vergadering zijn gesteld. Dat doet mij besluiten dat er 

geen redenen zijn om te twijfelen aan het proces aan de ene kant en 

de gegevensuitwisseling aan de andere kant.  

 

Dat brengt mij bij de volgende slide over de vraagcurve. Hierop ziet u 

een zeer algemene grafiek. Dadelijk zullen wij kijken naar de waarden 

die hierop worden gekleefd, maar eerst bekijken wij de algemene, 

theoretische grafiek, die de vraagcurve op theoretische wijze voorstelt 

en die eigenlijk niet anders is dan de vraagcurve die in andere landen 

wordt gebruikt.  

 

U ziet de theoretische weergave van de vraagcurve, met de drie 

punten A, B en C. De X-as vertegenwoordigt de capaciteit in 

megawatt, de Y-as geeft de prijs in euro per kilowatt weer. Laten wij 

beginnen bij punt C onderaan de curve: punt C geeft het volume weer 

dat vereist is in de veiling, met andere woorden, het volume dat nodig 

is om onze betrouwbaarheidsnorm, die bepaald is op drie uur – de 

LOLE van drie uur – te halen. Wat hoger staat het punt B: dat geeft 

het volume weer tegen een bepaalde te verwachten prijs, namelijk de 

Net CONE, de nettokostprijs van de nieuwkomer. Dat zal ik straks 

nog verder toelichten. Punt A, dat nog wat hoger ligt, houdt rekening 

met de correctiefactor X en geeft het maximale volume aan tegen de 

maximumprijs. Dat gaat dus eigenlijk over wat wij bereid zijn te 

betalen, het volume dat wij bereid zijn te contracteren tegen de 

maximumprijs. Het volume dat daarboven ligt, wordt bijgevolg niet 

gecontracteerd. De waarden die op deze vraagcurve worden ingevuld, 

worden voorgesteld door de CREG, waarbij zij zich baseert op de 

berekeningen die door Elia zijn gemaakt.  

 

U weet dat er twee veilingen zijn: de T-4 vindt plaats in oktober 2021 

réserves concernant le rapport du 

gestionnaire de réseau, plus 

spécifiquement sur la question de 

savoir s'il disposait de suffisam-

ment d'informations pour pouvoir 

donner un avis et formuler une 

proposition. La CREG a basé sa 

proposition sur des calculs d'Elia 

de novembre 2020. En janvier, la 

CREG a posé des questions à ce 

sujet, auxquelles il a été répondu 

après une nouvelle concertation.  

 

Par après, il n'y a plus eu d'échan-

ges d'informations ni de questions 

à ce propos, ce qui me laisse 

supposer que le processus s'est 

déroulé correctement.  

 

Un graphique général théorique 

présente la courbe de la demande. 

En abscisse est indiquée la capa-

cité en mégawatts, tandis qu'en 

ordonnée, le prix en euros par kilo-

watt est mentionné. Les valeurs 

situées sur la courbe de demande, 

qui reflètent la capacité que nous 

souhaitons acheter à tel ou tel prix, 

sont proposées par la CREG, sur 

la base des calculs d'Elia. Il y a 

deux mises aux enchères: la T-4 

en octobre 2021 et la T-1 en 2024. 

Aujourd'hui, nous parlerons exclu-

sivement de la première. 

 

Les lignes aplaties A et B montrent 

que le cas échéant l'on achètera 

moins de capacité que nécessaire 

pour atteindre la norme de fiabilité. 

Cela s'explique par le fait que des 

enchères auront encore lieu par la 

suite, au cours desquelles des 

corrections seront encore possi-

bles. Cette possibilité disparaît en 

T-1 parce que la livraison a lieu 

l'année suivante. Les trois points 

se superposent en termes de 

capacité. 

 

Commentons à présent les infor-

mations tirées de la proposition de 

la CREG sur la base de laquelle 

un volume donné est obtenu dans 

les enchères T-4. Le point A repré-

sente le maximum vendu aux en-

chères au prix maximum attendu. 

Le point B est le prix que l'on 

compte atteindre et le point C le 
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en de T-1 in 2024, een jaar vóór de levering. Op deze slide ziet u dat 

die vraagcurves er een beetje anders uitzien. Wij bevinden ons nu in 

de linkse situatie. Alles wat wij vandaag bespreken, gaat over de T-4-

veiling. Het verschil is dat in T-4 rekening wordt gehouden met de 

correctiefactor, de afgeplatte lijn tussen B en A. 

 

Desgevallend zal er minder capaciteit aangekocht worden dan nodig 

om de betrouwbaarheidsnorm te halen, namelijk als het boven die 

prijs uitstijgt. De reden daarvoor is dat er nadien nog een T-1–veiling 

zal zijn, waarop nog correcties kunnen plaatsvinden. In T-1 is deze 

mogelijkheid er natuurlijk niet meer. De levering gebeurt immers het 

jaar nadien. Daar liggen de drie punten qua capaciteit op elkaar.  

 

Op deze slide ziet u de informatie zoals die is opgenomen in het 

voorstel van de CREG, op basis waarvan een bepaald volume in de 

T-4-veiling wordt bekomen. Ik zal met u de verschillende lijnen op 

deze slide overlopen.  

 

Aan de ene kant ziet u het punt A, het maximumvolume dat we veilen 

aan een maximum te verwachten prijs, rekening houdend met de 

correctiefactor. Aan de andere kant zien we het volume voor de 

punten B en C. C is het volume dat we willen bereiken, B is de prijs 

die we verwachten te bereiken. Hoe komen we nu tot het bepalen van 

het volume? 

 

We gaan eerst kijken naar het gemiddelde elektriciteitsverbruik bij 

een tekort. Op de tweede lijn ziet u dat er een nood aan 

regelvermogen bij opgeteld wordt. Op de derde lijn vinden we de 

gemiddelde niet-geleverde energie bij een tekort, de zogenaamde 

expected energy not served (EENS). Die gaan we ervan aftrekken. 

We aanvaarden dus dat deze capaciteit er niet is, aangezien we 

rekening houden met de LOLE-norm van 3 uur. Dat is onze 

betrouwbaarheidsnorm. We aanvaarden dat er gedurende drie uur op 

een jaar toch onvoldoende elektriciteit zou zijn. De gemiddelde niet-

geleverde energie bij een tekort gaan we hiervan aftrekken.  

 

Vervolgens gaan we de niet in aanmerking komende capaciteit 

wegnemen van het volume dat we gaan veilen. Voor de niet in 

aanmerking komende capaciteit zijn er een aantal specifieke 

argumenten. Daar kom ik zodadelijk op terug.  

 

Op de volgende lijn ziet u dat we capaciteit reserveren voor de T-1-

veiling, overeenkomstig de wet. Dat is de capaciteit die gemiddeld 

minder dan 200 draaiuren heeft per jaar, teneinde de totale 

piekcapaciteit af te trekken. Die capaciteit wordt vervolgens dan ook 

afgetrokken. Dan is er ook een bepaald volume dat we voorbehouden 

wat de buitenlandse capaciteit betreft. Normaal gezien zouden andere 

landen kunnen deelnemen in een T-4-veiling, maar voor het eerste 

jaar staat dit nog niet op punt, omdat de Europese methodologieën op 

dat punt nog erg recent zijn. Dit volume wordt dus ook doorgeschoven 

naar de T-1-veiling.  

 

Zo komen we dus uit voor punt A op 8,3 gigawatt en voor de punten B 

en C op 9,2 gigawatt. Ik heb voor de leesbaarheid even de split 

tussen de T-4-veiling en de T-1-veiling uitgewerkt. Daarover werden 

ook reeds vragen gesteld in deze commissie. Ongeveer 73 % van het 

volume is voor de T-4-veiling; 27 % van het volume gaat naar de T-1-

veiling. Dat is het volume dat wij nodig hebben. Uiteraard is daarvan 

volume que l'on souhaite atteindre. 

Pour déterminer le volume, l'on 

prend en considération la consom-

mation électrique moyenne en cas 

de pénurie. Le besoin de res-

sources de réglage y est ad-

ditionné. L'énergie non livrée en 

cas de pénurie est ensuite sous-

traite. Nous tenons compte de la 

norme LOLE de trois heures, 

c'est-à-dire que nous acceptons 

qu'il y aurait trop peu d'électricité 

pendant trois heures par an. 

Ensuite, nous enlevons la capacité 

n'entrant pas en compte du volu-

me que nous allons vendre aux 

enchères. 

 

Pour les enchères T-1, nous réser-

vons de la capacité conformément 

à la loi. Il s'agit de la capacité 

ayant en moyenne moins de 

200 heures de fonctionnement par 

an. La capacité totale de pointe en 

est soustraite. 

 

La capacité étrangère représente 

aussi un certain volume. En temps 

normal, les autres pays pourraient 

aussi participer aux enchères T-4. 

le système n'est toutefois pas en-

core au point pour la première 

année parce que les méthodes 

européennes sont encore trop 

récentes. Ce volume est, dès lors, 

reporté aux enchères T-1. 

 

Ainsi, nous arrivons à 8,3 giga-

watts pour le point A et à 9,2 

gigawatts pour les points B et C. 

Environ 73 % du volume sont 

destinés aux enchères T-4. C'est 

le volume dont nous avons besoin. 

Une très grande partie de cette 

capacité est déjà existante. Il reste 

donc 27 % du volume qui seront 

destinés aux enchères T-1.  

 

Sur le slide suivant, nous voyons 

que la capacité non éligible a été 

évaluée à 1 088 mégawatts. Il 

s'agit des capacités inférieures à 1 

mégawatt, qui constitue le seuil 

pour pouvoir participer au CRM, 

ainsi que des capacités exclues 

parce qu'elles bénéficient déjà 

d'un soutien à la production. On ne 

peut pas bénéficier deux fois d'une 
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een heel groot deel reeds bestaande capaciteit. 

 

Dat brengt mij tot de volgende slide, met twee asterisken. De eerste 

gaat over de niet in aanmerking komende capaciteit. Die niet in 

aanmerking komende capaciteit is berekend op 1.088 megawatt. 

Enerzijds gaat dit om capaciteit kleiner dan 1 megawatt. Dit is immers 

de drempel om te kunnen deelnemen aan het CRM. Anderzijds gaat 

het over de capaciteit die wordt uitgesloten, aangezien deze reeds 

productiesteun geniet. Dat gaat dus om de cumulregeling. Er is 

daaromtrent een koninklijk besluit, men kan niet twee keer van steun 

genieten. De capaciteit die productiesteun geniet, kan wel deelnemen 

aan het CRM, maar onder de voorwaarde dat er afstand wordt 

gedaan van deze productiesteun. Dit zal pas gekend zijn na de 

prekwalificatieprocedure. 

 

In tegenstelling tot de berekening die momenteel gebeurd is, zal in de 

volumebeslissing op 30 april een assumptie gemaakt worden omtrent 

deze niet in aanmerking komende capaciteit. Dat kan ertoe leiden dat 

meer capaciteit wordt beschouwd als niet in aanmerking komende 

capaciteit en dat het volume dat wordt bepaald op 30 april, lager is. 

 

Na de prekwalificatie zal dan een correctie gebeuren op basis van de 

capaciteit die afstand heeft gedaan van de productiesteun. Dit heeft 

natuurlijk geen impact op de nieuwe capaciteit die in de veiling kan 

komen, omdat het gaat over bestaande capaciteit, die al dan niet 

onder het CRM kan vergoed worden, omdat er al dan niet afstand kan 

worden gedaan van bestaande productiesteun. Het gaat dus over 

capaciteit die op de markt aanwezig is, omdat ze draait. Het gaat over 

capaciteit die steun geniet, dus wind- en zonne-energie, maar ook 

waterkrachtkoppeling (WKK). Er is een zeer groot volume aan WKK. 

Die is beschikbaar maar wordt slechts vergoed voor zover er afstand 

wordt gedaan van de productiesteun. Dat is dus wel belangrijk, om in 

te schatten wat de hoeveelheid is van die capaciteit. 

 

Wat de buitenlandse capaciteit betreft, vermeld ik voor de volledigheid 

dat het brexitakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd 

Koninkrijk bepaalt dat geen van beide partijen verplicht is capaciteiten 

uit de andere lidstaten toe te laten tot haar capaciteitsmechanisme. 

Op dit moment is er dus geen akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk 

en België en wordt de capaciteit uit het Verenigd Koninkrijk 

beschouwd als niet in aanmerking komend. Dit wil zeggen dat wij die 

capaciteit wel meerekenen in de volumebepaling, maar dat die niet 

wordt gecontracteerd. Het is mogelijk dat er in de komende jaren nog 

overeenkomsten worden afgesloten en dat de situatie verandert, maar 

dit is de situatie nu. 

 

Dat brengt mij bij de volgende slide, de vraagcurve voor T-4, met de 

waarden erbij geplakt. U ziet opnieuw de theoretische vraagcurve die 

ik enkele slides geleden heb getoond, maar nu met de waarden die 

voorkomen in het voorstel van de CREG. 

 

Voor alle duidelijkheid, de CREG heeft hier een aantal bedenkingen 

bij geuit. Daar kom ik dadelijk op terug. 

 

U ziet daar de punten A, B en C ingevuld. Voor het punt A is de 

correctiefactor toegepast. 

 

Opdat alle elementen voor iedereen goed op de radar staan, heb ik 

aide. La capacité bénéficiant d'un 

soutien à la production peut parti-

ciper au CRM si on renonce à 

l'aide à la production. Il faudra 

attendre l'issue de la procédure de 

préqualification pour être fixé sur 

ce point. 

 

Lors de la décision sur le volume 

du 30 avril, on optera pour une 

hypothèse quant à cette capacité 

non éligible. Il est possible qu'une 

capacité supérieure soit considé-

rée comme non éligible et que le 

volume déterminé le 30 avril soit 

inférieur. 

 

Après la préqualification, on 

procédera à une correction sur la 

base de la capacité pour laquelle 

on aura renoncé à l'aide à la 

production. Cela n'a bien entendu 

aucune incidence sur la nouvelle 

capacité pour la mise aux en-

chères puisqu'il s'agit de la capa-

cité existante qui peut ou non être 

rémunérée dans le cadre du 

CRM. Il s'agit de capacités déjà 

présentes sur le marché et béné-

ficiant d'un soutien, à savoir 

l'énergie éolienne et solaire ainsi 

que la cogénération. 

 

L'accord du Brexit stipule 

qu'aucune des deux parties n'est 

tenue d'autoriser des capacités 

provenant d'autres pays membres 

à participer à son mécanisme de 

capacité. Comme il n'y a pour l'in-

stant pas d'accord entre le 

Royaume-Uni et la Belgique, la 

capacité provenant du Royaume-

Uni est considérée comme 

n'entrant pas en ligne de compte, 

ce qui signifie que nous tenons 

compte de cette capacité dans la 

détermination du volume, mais 

que celle-ci ne fait pas l'objet d'un 

contrat. Il est possible que des 

accords soient conclus à ce sujet 

dans l'avenir, et que la situation 

change. 

 

Nous examinons la courbe de la 

demande pour T-4 avec les 

valeurs de la proposition de la 

CREG. J'en ai retiré la capacité 

étrangère. Nous tenons compte en 
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de buitenlandse capaciteit er even uitgelicht. Bij het bepalen van de 

vraagcurve houden wij immers rekening met de maximaal 

beschikbare toegangscapaciteit voor deelname vanuit het buitenland. 

Daarvoor moeten nog een aantal internationale afspraken gemaakt 

worden. Die deelname wordt dus praktisch uitgesteld tot de T-1-

veiling. 

 

België is een sterk intergeconnecteerd land. Wij bevestigen dat ook in 

de keuze van ons CRM en in de keuze van het volume waarbij wij 

voor onze bevoorradingszekerheid een beroep doen op die 

interconnecties. Wij moeten er ons samen van bewust zijn dat het om 

een belangrijk volume aan capaciteit gaat, waarvan wij ervan uitgaan 

dat het ook beschikbaar zal zijn in onze buurlanden. Men kan het 

beeld gebruiken van een autosnelweg: hij ligt er, maar wij moeten er 

natuurlijk op kunnen rekenen dat de vrachtwagens België zullen 

inrijden wanneer wij ze nodig hebben. Daar zitten uiteraard hypo-

theses achter met de nodige onzekerheden waar België niet echt 

controle over heeft. 

 

Wat het Verenigd Koninkrijk betreft, speelt een additionele 

onzekerheid omdat het Verenigd Koninkrijk geen lid meer is van de 

Europese Unie, en de interconnectie hangt dus af van het feit of er 

nog bijkomende akkoorden worden afgesloten. 

 

Op de volgende slide vindt u de bedenkingen van de CREG bij haar 

eigen vraagcurve. De bedenkingen van de CREG zijn op zich niet 

nieuw. Over een aantal daarvan hebben wij hier al uitgebreid 

gesproken, naar aanleiding van concrete vragen, tijdens de 

bespreking van de wet of tijdens de jongste gedachtewisseling met 

het opvolgingscomité. 

 

Dat gaat dus, ten eerste, over het gebruik van de klimaatjaren, dus 

meer dan 30 klimaatjaren. De CREG stelt hier opnieuw dat dit niet in 

overeenstemming is met de Europese methodologie. Ik herhaal wat ik 

hierover al eerder heb gezegd. Alle studies die tot nu toe zijn gebeurd, 

zijn telkens gebeurd op basis van de pan-Europese klimaatdatabank. 

Iedereen heeft op die manier gewerkt. In de adequacy and flexibility 

study die gepland is voor juni 2021, zal België al de nieuwe Europese 

methodologie toepassen, terwijl dat op Europees niveau pas veel later 

zal gebeuren. De Europese methodologie laat drie mogelijkheden 

voor het in aanmerking nemen van de klimaatjaren. In navolging van 

ENTSO-E kiest België voor de eerste optie, namelijk een voorspelling 

maken voor de toekomst, wat de meest robuuste methode is. Die zal 

dus voor de eerste keer worden toegepast in de adequacy and 

flexbility study in juni 2021. 

 

Ten tweede, de verbruikscurve. Elia past in zijn modelering de 

gangbare praktijk toe. Die zoekt naar de economisch optimale 

inschakeling van de beschikbare middelen en dus naar de 

maximalisatie van de social welfare. De CREG zegt daarover dat die 

aanpak niet dynamisch is en geeft aan dat het biedgedrag van de 

uitbaters van vraagsturing en opslag gericht zal zijn op het 

maximaliseren van de winst en dat Elia zijn technologie zal inzetten op 

het moment dat de prijs het hoogst is. 

 

De CREG geeft tegelijk ook aan dat dit gedrag de verbruikscurve zelf 

zal doen veranderen. Elia voert daarentegen aan dat het 

achterhouden van het inzetten van vraag en opslag in bepaalde 

effet de la capacité d'accès maxi-

male disponible pour une partici-

pation depuis l'étranger dans la 

détermination de la courbe de la 

demande. Comme une série d'ac-

cords internationaux doivent en-

core être passés pour cela, cette 

participation a été reportée 

jusqu'aux enchères T-1. 

 

La Belgique est un pays fortement 

interconnecté. Nous confirmons 

aussi cette caractéristique dans le 

choix de notre CRM et dans le 

choix du volume pour lequel nous 

faisons appel à ces intercon-

nexions pour assurer notre sécu-

rité d'approvisionnement. Il s'agit 

d'un volume de capacité important, 

et nous partons du principe que 

celui-ci sera aussi disponible dans 

les pays voisins. Celui-ci est bien 

sûr le fruit d'hypothèses, lesquel-

les impliquent des incertitudes sur 

lesquelles la Belgique n'a pas 

réellement de contrôle. 

 

La CREG a émis quelques réser-

ves concernant sa propre courbe 

de demande. Ainsi, l'utilisation de 

plus de 30 années climatiques 

n'est pas conforme à la métho-

dologie européenne. Toutes les 

études menées jusqu'à présent 

l'ont été sur la base de la banque 

européenne de données climati-

ques. Dans l'étude d'adéquation et 

de flexibilité de juin 2021, la 

Belgique appliquera déjà la nou-

velle méthodologie européenne, 

ce qui ne sera le cas que beau-

coup plus tard sur le plan 

européen. Parmi les trois possibi-

lités de prise en considération des 

années climatiques, la Belgique 

opte pour la méthode la plus 

robuste, à savoir: faire une prédic-

tion pour l'avenir. 

 

S'agissant de la courbe de con-

sommation, Elia applique dans sa 

modélisation la pratique courante, 

dont l'objectif est de maximiser le 

bien-être social. La CREG qualifie 

cette approche de non dynamique 

et indique que le comportement 

d'offre des exploitants de la 

gestion de la demande et du 
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periodes problemen zal veroorzaken en dat in die periodes en op die 

momenten weer andere en duurdere middelen zullen worden ingezet 

en er zich dus weer een ander techno-economisch optimum moet 

vormen. 

 

Er valt iets te zeggen voor beide benaderingen, maar, hoewel de 

invalshoek bij de ene en de andere anders is, leiden ze in fine wel tot 

gelijkaardige effecten die voor mij geen wezenlijk verschil opleveren 

voor het bepalen van de vraagcurve. 

 

Ten derde, het gebruik van de betrouwbaarheidsnorm. Dat is hier al 

verschillende keren aan bod gekomen. Zoals u weet, wordt er 

momenteel gewerkt aan een nieuwe betrouwbaarheidsnorm, 

overeenkomstig de nieuwe EU ESR-methodologie, die uiteraard 

begint met het vaststellen van de VoLL, daarna het vaststellen van de 

CONE, waarna de beide waarden samen leiden tot het vaststellen van 

de LOLE. 

 

Ondertussen werken we met de LOLE die vandaag in de wet staat. 

Dat wil zeggen dat wij de zaken niet op zijn beloop laten, maar dat de 

werkzaamheden zijn aangevat. Naar ons weten is er ook geen enkel 

ander Europees land waar men op dit moment al een nieuwe 

betrouwbaarheidsnorm heeft aangenomen overeenkomstig de 

methodologie die nog maar van 2 oktober 2020 dateert. 

 

Ik heb daarover al verschillende keren gezegd dat die niet op alle 

punten plug & play is, maar dat die verder moet verfijnd worden. De 

huidige betrouwbaarheidsnorm, de LOLE van 3 uur, ligt in de lijn van 

de norm in de buurlanden. 

 

Het volgende punt gaat over het regelvermogen, randnummer 84 van 

het voorstel van de CREG. Het antwoord van Elia staat op bladzijde 6 

van het advies. Behoudens een vergissing van mijn kant stelt de 

CREG voor om een verhoging te doen ten opzichte van de waarde 

van Elia van 155 megawatt. Dat punt onderzoeken wij nog voort. 

 

Vervolgens is er de interpretatie van T-1. Het is mij bekend dat de 

CREG een andere interpretatie heeft van het zogenaamde 

200 uurvolume. In het ontwerp-KB betreffende de volume-

methodologie, dat aangemeld is bij de Europese Commissie, is 

daarover al een keuze gemaakt. Dat komt volgens de berekeningen 

van Elia neer op een volume van 1.467 megawatt, wat al aanzienlijk 

is, zeker in vergelijking met andere landen met een gelijkaardig 

systeem. Ik zal dat later nader toelichten. 

 

Om het volume te bepalen, moest eerst het referentiescenario worden 

bepaald. Daarvoor werd de keuze gemaakt om rekening te houden 

met een sensitiviteit van 1,7 gigawatt bijkomende onbeschikbaarheid 

van het Franse nucleaire park. De CREG zegt dat het rapport van het 

Franse RTE vrij positief is over de bevoorradingszekerheid na 2023. 

 

Ten eerste wil ik daarover zeggen dat het in aanmerking nemen van 

de 1,7 gigawatt bijkomende onbeschikbaarheid de weerspiegeling is 

van de base case van de Franse TSO zelf. Recent heeft RTE zijn 

nieuwe bilan prévisionnel opgesteld en daarin lezen we de 

waarschuwing van de Franse TSO dat we tot 2024 erg waakzaam 

moeten zijn, gezien onder meer de verminderde beschikbaarheid van 

het Franse nucleaire park. Van 2024 tot 2026 is er dan sprake van 

stockage visera à maximiser les 

bénéfices et qu'Elia mettra en 

œuvre sa technologie lorsque le 

prix sera le plus élevé. Selon la 

CREG, ce comportement se tra-

duira même par un changement 

de la courbe de consommation. 

Elia allègue que la rétention de la 

mise en œuvre de la demande et 

du stockage pendant certaines 

périodes causera des problèmes 

et qu'il sera alors recouru à des 

moyens différents et plus coûteux. 

Même si les deux approches pré-

sentent certains aspects positifs, 

elles ont au final des effets simi-

laires qui n'apportent aucune diffé-

rence substantielle pour la déter-

mination de la courbe de deman-

de. 

 

Des travaux sont actuellement 

consacrés à l'élaboration d'une 

norme de fiabilité, conformément à 

la nouvelle méthodologie ESR de 

l'Union européenne. Dans l'inter-

valle, nous faisons usage du 

critère LOLE qui figure actuelle-

ment dans la loi. Nous ne restons 

pas les bas croisés et les travaux 

ont été entamés. Aucun pays 

européen n'a, à ce jour, déjà adop-

té une nouvelle norme de fiabilité 

conformément à la méthodologie 

du 2 octobre 2020. 

 

En ce qui concerne la capacité de 

régulation, la CREG suggère 

d'augmenter la valeur d'Elia qui est 

actuellement de 155 mégawatts. 

Nous poursuivrons la réflexion sur 

ce point. 

 

La CREG interprète différemment 

le volume de 200 heures dans le 

cadre de la mise aux enchères T1. 

Le gouvernement a déjà tranché 

dans le projet d'arrêté royal ayant 

trait à la méthode de calcul du 

volume soumis à la Commission 

européenne. Selon les calculs 

d'Elia, cela correspond à un 

volume de 1 467 mégawatts, une 

quantité substantielle, en 

particulier par comparaison avec 

d'autres pays ayant un système 

relativement identique.  
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een soort transitiefase, zonder dat men comfortabel kan zijn. Pas 

vanaf 2026-2030 wordt verwacht dat de situatie zal verbeteren. De 

bilan prévisionnel van RTE doet mij dus niet besluiten dat we nu al 

een positievere aanname zouden moeten maken wat de sensitiviteit 

betreft. 

 

In de volgende slide heb ik het over de betrouwbaarheidsnorm, die 

vandaag wettelijk op 3 uur is vastgelegd. We werken nu aan een 

nieuwe norm, conform de methodologie. U ziet hier de LOLE-waarden 

of betrouwbaarheidsnormen van de andere lidstaten. Onze huidige 

betrouwbaarheidsnorm ligt in de lijn van de norm die in de andere 

Europese landen geldt, met uitzondering van Ierland. Ierland heeft 

een LOLE van 8 uur. Dat hangt samen met het feit dat Ierland een 

eiland is, dat op zichzelf aangewezen is en veel minder kan rekenen 

op verbindingen met andere landen. Dat verklaart de hogere LOLE. 

 

Op de volgende slide ziet u het T-1-volume. Enkele slides geleden 

zag u op de split van de T-4 ten opzichte van de T-1 dat we een vrij 

belangrijk volume reserveren voor T-1. De CREG maakt daarbij de 

opmerking dat er nog meer volume zou moeten worden gereserveerd 

voor T-1. Daarom heb ik hier de vergelijking gemaakt: wat speelt in 

andere landen met een vergelijkbaar systeem? In de tabel ziet u de 

informatie uit de beslissingen van de Europese Commissie voor drie 

andere landen: het Verenigd Koninkrijk, Italië en Ierland. Daar ziet u 

voor de split tussen de twee veilingen, en met name voor T-1, een 

gereserveerde capaciteit van 1 à 5 %. Hoewel de exacte waarden in 

het Belgische systeem nog niet vastliggen, zien we toch dat met de 

gereserveerde capaciteit op basis van een volume van 200 uur, er al 

een significant deel van het volume wordt ingenomen. Rekening 

houdend met de buitenlandse capaciteit, waarvoor een deel zal 

worden gereserveerd, komen we gemakkelijk op waarden rond de 

20 %. Dat is aanzienlijk hoger dan wat in andere landen gangbaar is. 

Dat is de keuze, die wij in ons systeem hebben gemaakt. Wij hebben 

ervoor gekozen om een belangrijk deel van het volume, met name 

vraagsturing en opslag, dus die capaciteiten met minder dan 

200 draaiuren, specifiek te reserveren voor T-1. Dat draagt er in 

belangrijke mate toe bij dat we in het kader van de T-4-veiling zeker 

niet meer thermische capaciteit zullen toelaten dan strikt nodig is. 

 

Op de volgende slide ziet u hoe de CREG in haar voorstel oppert om 

toch nog een bijkomende vermindering door te voeren en het volume 

in T-4 over te hevelen naar T-1. De redenen daarvoor zijn de 

bedenkingen die ik zonet opsomde. Die zijn ofwel al beantwoord, 

bijvoorbeeld als het gaat over de klimaatjaren, ofwel, in het geval van 

nieuwe bemerkingen, vindt u een antwoord in de adviezen van de 

administratie, van Elia of van beide. 

 

Bovendien gaat het, zoals de CREG aangeeft, om een ruwe schatting. 

Maar een dergelijke drastische vermindering van 2.000 megawatt 

moet grondiger worden onderbouwd. Tot nu toe is er een heel 

uitgewerkt methodologisch proces gevolgd en het lijkt mij dan ook 

moeilijk te rechtvaardigen dat men het volume met 2.000 megawatt 

vermindert op basis van een ruwe schatting. Dat is nattevingerwerk. 

We riskeren overigens ook afbreuk te doen aan het principe van de 

technologieneutraliteit. Alle CRM's moeten volgens de Europese 

regels openstaan voor alle types van capaciteit enerzijds en voor 

nieuwe en bestaande capaciteit anderzijds. Door naast de bestaande 

reservering voor T-1, die al erg groot is, nogmaals 2.000 megawatt 

Le scénario de référence était la 

première étape en vue de la dé-

finition du volume. À cet égard, 

une sensibilité de 1,7 gigawatts 

d'indisponibilité supplémentaire du 

parc nucléaire français a été 

retenue. La CREG signale que le 

rapport de RTE, le gestionnaire 

français du réseau de transport est 

relativement positif en ce qui 

concerne la sécurité d'approvision-

nement après 2023. Cette valeur 

d'indisponibilité supplémentaire de 

1,7 gigawatts est la transposition 

du scénario base case de RTE lui-

même. Compte tenu notamment 

de la disponibilité réduite du parc 

nucléaire français, une extrême 

vigilance est de rigueur jusqu'en 

2024. Nous connaîtrons ensuite 

une phase de transition entre 2024 

et 2026, sans toutefois être sur le 

velours. La situation ne s'améliore-

ra qu'à partir de 2026-2030. Je ne 

puis conclure du bilan prévisionnel 

de RTE que nous pourrions d'ores 

et déjà retenir une hypothèse plus 

positive en ce qui concerne cette 

sensibilité.  

 

Notre norme de fiabilité actuelle de 

trois heures est comparable à 

celle en vigueur dans les autres 

pays européens, à l'exception de 

l'Irlande qui a un LOLE de huit 

heures. L'Irlande étant une île, elle 

peut en effet bien moins compter 

sur les interconnexions avec 

d'autres pays.  

 

Lors de la répartition entre T-4 et 

T-1, nous réservons un volume 

très important à la T-1. La CREG 

fait remarquer que nous devrions 

encore réserver davantage de 

volume à la T-1. Je compare 

certains éléments avec l'informa-

tion issue des décisions de la 

Commission européenne concer-

nant trois autres pays: le 

Royaume-Uni, l'Italie et l'Irlande. 

En ce qui concerne la répartition 

entre les deux mises aux 

enchères, et notamment pour la T-

1, on observe une capacité 

réservée de 1 à 5 % dans ces 

pays. Bien que les valeurs exactes 

ne soient pas encore fixées dans 
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over te dragen naar T-1, zou er, bottomline, bijna geen nieuwe 

capaciteit in de T-4 meer kunnen deelnemen. Capaciteiten met een 

langere lead time zouden dus onterecht worden uitgesloten van het 

CRM. 

 

We kunnen nog een stap verder gaan. Als we een dergelijk volume 

zouden toevoegen aan de T-1-veiling, wil dat dus zeggen dat we meer 

dan 5 gigawatt niet zouden contracteren tot op één jaar voorafgaand 

aan het jaar waarin we het nodig hebben. In de feiten zou dat bijna 

neerkomen op de niet-vervanging van 6 gigawatt nucleaire capaciteit. 

Dat is niet het beleid waarvoor de overheid gekozen heeft. 

 

De regering heeft er ook niet voor gekozen om te wachten tot we er 

bijna zijn om te zien wat er dan zal gebeuren, maar wel de zaken in 

handen te nemen en te werken aan energiezekerheid. 

 

Dat zijn de slides wat de volumeparameters betreft. Dat brengt me nu 

tot de maximumprijs. 

 

Wat de maximumprijs betreft, heb ik op slide 16 de tabel van de AD 

Energie opgenomen. Voor mij is dat een handig overzicht. Zoals ik 

daarnet al zei, is de maximumprijs ontworpen als de Net CONE of net 

cost of new entry verminderd met de verwachte inkomsten, 

vermenigvuldigd met de correctiefactor 1,5. De beste nieuwkomer op 

basis van de opgenomen berekeningen en informatie is een OCGT. 

Dat komt neer op een waarde van 64 euro per kilowatt. Zoals u zich 

herinnert, is in een resolutie een waarde opgenomen voor de 

maximumprijs van 75 euro per kilowatt. 

 

Op basis van de voorstellen en de daaropvolgende adviezen komen 

wij tot een bedrag van 64 euro per kilowatt, terwijl wij in onze resolutie 

hadden gesproken over een waarde van 75 euro per kilowatt.  

 

Ook hierover heeft de CREG drie bemerkingen, die u ziet op de 

volgende slide. De eerste daarvan is het gebruik van de 

mediaaninkomsten. Dat betreft een discussie die wij hier ook al 

hebben gevoerd over de P50 en de verwachte inkomsten. Sinds 

1 oktober 2020 hebben wij hierover een Europese methodologie. 

Zoals ik al heb gezegd, is die Europese methodologie niet uitgewerkt 

tot op het niveau waarop wij ze zomaar plug & play kunnen beginnen 

gebruiken, maar vereist zij verdere verfijning en afstemming met de 

marktpartijen. Dat proces loopt. Elia is in samenwerking met de AD 

Energie maar ook met een professor van de ULB bezig om de nieuwe 

methode verder uit te werken, omdat men ze zal toepassen in het 

kader van de Adequacy and flexibility study, die wij verwachten in 

juni 2021. 

 

Ik heb al verschillende keren gezegd dat de regering de keuze heeft 

gemaakt om de best practices zoveel mogelijk coherent toe te 

passen, zodra de methode klaar zal zijn. Als de methode van de 

verwachte inkomsten er eenmaal zal zijn, zullen wij voor de studie 

inzake de bevoorradingszekerheid bekijken op welke plaats in het 

CRM wij ze alsnog kunnen toepassen. Het gaat dan over de derogatie 

van de IPC, de IPC zelf, maar ook de berekening van de Net CONE. 

Vandaag wordt er gewerkt met mediaaninkomsten, maar wij zullen 

overschakelen naar verwachte inkomsten, zodra de methode klaar is, 

naar verwachting in juni 2021. Ook hier zal België dus sneller gaan 

dan vele andere landen, want op Europees niveau zal dat pas later 

le système belge, nous constatons 

qu'avec la capacité réservée sur la 

base d'un volume de 200 heures, 

une part significative du volume 

est déjà utilisée. En tenant compte 

de la capacité provenant de 

l'étranger, dont une partie sera 

réservée, nous arrivons facilement 

à des valeurs d'environ 20 %. 

C'est bien plus que la normale 

dans d'autres pays. Nous avons 

choisi de réserver spécifiquement 

à la T-1 une part importante du 

volume, à savoir la gestion de la 

demande et le stockage. Ce choix 

contribue dans une large mesure 

au fait que, dans le cadre de la 

mise aux enchères T-4, nous 

n'autoriserons certainement pas 

davantage de capacité thermique 

que ce qui est strictement 

nécessaire. Dans sa proposition, 

la CREG suggère de procéder à 

une diminution supplémentaire et 

de transférer le volume de la T-4 

vers la T-1. J'ai déjà réagi à cette 

suggestion, entre autres dans les 

avis de l'administration ou d'Elia, 

voire des deux. 

 

La CREG estime qu'une réduction 

de 2 000 mégawatts est envisage-

able, mais une diminution aussi 

radicale doit être mieux étayée. 

Nous ne pouvons nous satisfaire 

d'estimations grossières et il faut 

éviter de mettre en danger le prin-

cipe de neutralité technologique. 

 

En vertu des règles européennes, 

les CRM doivent être ouverts à 

tout type de capacité, y compris 

aux capacités nouvelles et exis-

tantes. L'ajout de 2 000 mégawatts 

à la T-1 entraînerait la quasi-

impossibilité de permettre à de 

nouvelles capacités de participer à 

la T-4. Les capacités nécessitant 

un leadtime plus long seraient 

ainsi injustement exclues. L'injec-

tion d'un tel volume dans la T-1 

reviendrait à renoncer au rem-

placement des 6 gigawatts de 

capacité nucléaire que nous fer-

mons. Or le gouvernement n'a pas 

choisi cette politique. 

 

Une diapositive montrant le prix 
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klaar zijn. Er is echter geen reden om te wachten als dat de betere 

methode is, maar wij moeten alleen de juiste tijd nemen om ze goed 

te kunnen toepassen. 

 

De tweede bedenking gaat over de keuze van de correctiefactor. De 

correctiefactor wordt toegepast om de maximumprijs te bepalen, het 

maximale volume tegen de maximumprijs of het bovenste punt op de 

curve. Die factor is natuurlijk bedoeld om het hoofd te kunnen bieden 

aan verschillende onzekerheden die zich voordoen tijdens de 

kalibratie van de Net CONE. Die onzekerheden zijn substantieel en in 

dat opzicht lijkt een correctiefactor van 1,5 dus een redelijke 

benadering, die ook strookt met de benadering van de andere 

Europese landen.  

 

De derde opmerking bij de maximumprijs gaat over de keuze van de 

scenario's. Daar stelde de CREG vragen over de berekening van de 

inframarginale rentes, niet voor het jaar 2025, maar wel voor de 

jaren 2028 en 2040. Dat heeft Elia beantwoord in zijn advies op 

pagina 11.  

 

In elk geval is het belangrijk om het volgende in het achterhoofd te 

houden. Met de huidige methodologie lijkt er in elk geval geen 

overdrijving van de globale maximumprijs te zijn. In de resolutie 

hebben we die bepaald op 75 euro per kilowatt. Als we kijken naar de 

andere Europese landen met een CRM, zien we dat de globale 

maximumprijs minstens 75 euro per kilowatt is, in Italië, en vaak 

substantieel hoger. Momenteel komen we uit op een waarde van 64 

euro per kilowatt. De CREG stelt voor om dit verder te verlagen, maar 

we zitten wel al vrij laag. 

 

Dan heb ik nog een aantal slides over de andere parameters. Die 

vallen niet onder de transparantieverplichting die we in de resolutie 

hebben opgenomen, maar ik denk dat het nuttig is om er toch even bij 

stil te staan omdat hier ook al vragen zijn gerezen over de IPC en de 

deratingfactoren. Het voorstel van deze paramaters werd gedaan 

door Elia in het kalibratierapport van november. De CREG heeft 

daarover op 1 februari een advies verstrekt. 

 

Ter herinnering, de IPC is de standaard die van toepassing is op alle 

capaciteiten die niet in aanmerking komen voor een langetermijn-

contract, dus capaciteiten die niet of niet voldoende eligible CAPEX 

hebben. Dat is sowieso altijd van toepassing. Daarover heeft de 

Europese Commissie in de opening decision van september 

aangegeven dat dit een probleem is voor die spelers die verhinderd 

zouden zijn om tegen hun reële missing money te bieden. 

 

De Europese Commissie heeft ons in het kader van het 

staatssteunonderzoek aangegeven dat het altijd mogelijk moet zijn 

voor een speler om tegen de reële missing money te kunnen bieden. 

Daarom is er een derogatiemogelijkheid uitgewerkt waarbij we lang 

hebben stilgestaan in het kader van de bespreking van de wet. 

 

Voor de waarde van de IPC heeft Elia in het voorstel twee 

mogelijkheden opgenomen, enerzijds 21,4 en anderzijds 28,3 euro. 

Dit hangt af van de verwachting die men hanteert bij de inkomsten-

zijde: medium of laag. De CREG heeft over die waarden een advies 

gegeven, met name om te kiezen voor 21,4 euro. Die waarde zal op 

30 april worden vastgelegd, na overleg in de ministerraad. 

maximum comprend le tableau de 

la DG Énergie. Le prix maximum a 

été conçu comme le cost of new 

entrance net ou CONE diminué 

des recettes prévues et multiplié 

par le facteur de correction 1,5. 

Sur la base des calculs et infor-

mations pris en considération, le 

meilleur nouvel arrivant est une 

turbine OCGT d'une valeur de 

64 euros du kilowatt. Les auteurs 

de la résolution tablaient sur une 

valeur de 75 euros du kilowatt.  

 

Nous avons déjà discuté précé-

demment de l'utilisation des 

recettes moyennes. Une méthodo-

logie européenne a été dévelop-

pée il y a peu, mais elle doit 

encore être affinée et faire l'objet 

d'une concertation avec les 

opérateurs. Elia, AD Énergie et un 

expert de l'ULB s'activent à 

peaufiner cette nouvelle méthode 

en vue de son application dans le 

cadre de l'Adequacy and Flexibility 

Study que nous attendons d'ici à 

juin 2021. Le but est de ne plus 

travailler sur la base de recettes 

moyennes mais de revenus définis 

de manière précise. Si nous par-

venons à boucler l'opération en 

juin, la Belgique aura ainsi une 

longueur d'avance sur de nom-

breux autres pays. 

 

Le facteur de correction, lequel est 

appliqué pour définir le prix 

maximum et le volume maximum 

acheté à ce prix, sert principale-

ment à compenser les incertitudes 

qui accompagnent le calibrage du 

net-CoNE. La plupart des pays 

utilisent un facteur de correction 

de 1,5.  

 

Dans le choix des scénarios 

relatifs au prix maximum, la CREG 

pose des questions sur le calcul 

des rentes inframarginales pour 

les années 2028 et 2040. Elia a 

déjà répondu à cet égard. 

 

La méthodologie actuelle n'en-

traîne pas une surestimation du 

prix maximum. Comme je l'ai déjà 

indiqué, nous sommes parvenus à 

un prix de 64 euros par kilowatt, 
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Ik ben er voorstander van om zeker de waarde van 28,3 euro alvast 

uit te sluiten. Waarom? Er is in een derogatiemogelijkheid voorzien, 

zodat partijen die een hogere missing money hebben niet worden 

uitgesloten. 

 

Partijen die menen dat zij een hogere missing money hebben, kunnen 

daarvoor een derogatie aanvragen. Mochten er ook partijen zij die 

onterecht niet bieden op basis van hun missing money maar hoger, 

dan wordt hiermee het risico beperkt dat we onnodig betalen. Toen 

we met het opvolgingscomité hebben gesproken, was dit een van de 

punten waar men op gewezen heeft. We bevinden ons in de volgende 

situatie. De veiling komt een jaar vóór het jaar waarin geleverd wordt; 

capaciteiten zijn altijd nodig – een grote hoeveelheid capaciteit wordt 

gereserveerd voor die veiling, zo heb ik reeds ontelbare keren 

vermeld –, wat kan leiden tot strategisch biedgedrag. Het is dus 

wenselijk om die IPC zeker niet te hoog te leggen. 

 

Dat brengt mij bij een andere onderwerp waarbij ik even wil stilstaan, 

namelijk de reductiefactoren. Alle technologieën kunnen deelnemen 

aan het CRM, aangezien dat technologieneutraal is, maar natuurlijk 

dragen niet alle technologieën op gelijke wijze bij aan de 

toereikendheid van het systeem. Windmolens, zonnepanelen, 

thermische centrales, opslag en vraagsturing hebben allemaal 

verschillende niveaus van beschikbaarheid. Die hangen af van 

verschillende elementen, bijvoorbeeld weersomstandigheden en 

technische beperkingen en problemen. Om een gelijk speelveld te 

creëren voor de verschillende technologieën wordt er in het kader van 

het CRM gewerkt met een reductiefactor per technologiecategorie. 

Het gaat om percentages die steeds lager zijn dan of gelijk aan 100 % 

van het nominale referentievermogen. Dat is dus een statistische 

inschatting van de werkelijke beschikbaarheid op een moment van 

schaarste. Die rekenfactor geeft voor elke categorie de 

beschikbaarheid van de betrokken technologie aan op momenten van 

schaarste. 

 

Deze reductiefactoren worden voor elke veiling bepaald volgens een 

methode die beschreven is in het koninklijk besluit houdende het 

volume. Aan de hand van simulaties worden de schaarstemomenten 

vastgelegd. Het gaat daarbij om de uren waarop het verbruik in de 

Belgische regelzone niet kan worden gedekt, de energy not served 

(ENS) of de LOLE van 3 uur, de maximale duur die wij voor ons land 

aanvaardbaar achten om geen elektriciteit te hebben. In de praktijk 

zal op dergelijke momenten mogelijk het afschakelplan geactiveerd 

moeten worden. Voor deze simulaties worden de programma's 

gebruikt die ook toegepast worden om de nationale en Europese 

adequacy assessments uit te voeren. De methodologie is erop gericht 

om de betrouwbaarheidsnorm te halen door te kijken naar de bijdrage 

van elke technologie op momenten van schaarste. 

 

De hele CRM-kalibratiemethode is opgebouwd rond een globaal 

optimum dat ervoor zorgt dat de som van de gereduceerde capaci-

teiten voldoende is om de gewenste betrouwbaarheidsstandaard te 

halen. 

 

Voor thermische installaties worden de historische percentages van 

forced outage gebruikt. Die liggen heel hoog, tussen 90 en 96 %. Voor 

alle andere technologieën zijn de reductiefactoren gebaseerd op de 

alors que nous l'avions fixé à 

75 euros dans la proposition de 

résolution. La CREG souhaite, dès 

lors, encore réduire ce prix maxi-

mum, mais, comparée à d'autres 

pays, notre estimation se situe 

plutôt dans la fourchette basse. 

 

L'IPC est la norme appliquée à 

toutes les capacités exclues d'un 

contrat à long terme. À ce propos, 

en septembre 2020, la Commis-

sion européenne a indiqué que 

cela pourrait léser les acteurs 

empêchés d'inclure dans leur offre 

la perte réelle de recettes. La 

Commission souhaite que chaque 

acteur puisse le faire à tout 

moment et a élaboré une pos-

sibilité de dérogation. Elia fixe la 

valeur de l'IPC à 21,4 ou 28,3. 

Tout dépend des attentes en 

matière de recettes: moyennes ou 

faibles. La CREG plaide pour une 

valeur de 21,4 et je la rejoins sur 

ce point, compte tenu de la 

possibilité de dérogation. Les 

enchères interviennent un an 

avant la livraison et la grande 

capacité réservée pourrait inciter à 

des manœuvres stratégiques lors 

des offres. Il est préférable de ne 

pas fixer un IPC trop élevé. 

 

Toutes les technologies peuvent 

participer au CRM, mais les diffé-

rentes technologies ne contribuent 

pas de la même manière à l'adé-

quation du système. Tous les 

types possèdent des niveaux de 

disponibilité différents, car ils 

dépendent de facteurs différents, 

tels que les conditions climatiques 

et certaines contraintes et 

difficultés d'ordre technique. Afin 

de garantir des conditions de 

concurrence équitables pour les 

différentes catégories, le CRM a 

attribué un facteur de réduction 

par type. Il correspond à un 

pourcentage inférieur ou égal à 

100 % de la puissance de 

référence nominale. Il s'agit d'une 

estimation statistique de la 

disponibilité du type d'énergie à 

des moments de pénurie. Les 

facteurs de réduction sont définis 

pour chaque mise aux enchères et 
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modelleringsresultaten. De reductiefactoren per categorie worden 

bepaald door de verwachte gemiddelde bijdrage op schaarste-

momenten te delen door het totale verwachte vermogen in die 

categorie. De reductiefactoren van weersafhankelijke technologieën 

gaan van 4 % voor zonnepanelen tot 15 % voor offshore wind. Op een 

moment van schaarste verwachten wij dat wij voor 15 % kunnen 

rekenen op offshore wind. 

 

Dan komen wij aan de volgende slide. Ik deed heel deze uitleg omdat 

ik hierover graag een debat zou hebben. Het gaat over de 

deratingfactoren voor vraagsturing en opslag. Vraagsturing wordt 

opgedeeld in dienstverleningsniveaus, de SLA's. Dat zijn overeen-

komsten over wie zich waarvoor engageert. Die zijn afhankelijk van 

de duurtijd dat ze geactiveerd kunnen worden. Hun reductiefactor 

gaat van 11 % voor 1 uur tot 65 % voor 8 uur en zelfs tot 100 % als ze 

onbeperkt zouden kunnen geactiveerd worden. De categorie van 

technologieën met beperkte energie – dit gaat dan over grote 

batterijprojecten – hebben een reductiefactor van 11 % gekregen. De 

pompopslag, zoals de waterbekkens van Coo en Plate Taille, heeft 

een reductiefactor van 19 % gekregen. Dat is dus laag. Die drie 

categorieën hebben lage reductiefactoren. 

 

Dan rijst natuurlijk de vraag waarom die zo laag zijn. Dat zien we op 

de volgende slide. Die hebben dat eigenlijk een beetje te danken aan 

zichzelf, of toch minstens aan het verhoopt succes van die 

technologieën. Als er weinig opslag is en weinig vraagsturing in het 

systeem omdat er voldoende thermische capaciteit is, zullen zij 

slechts af en toe aangesproken worden. 

 

Ze zijn dan gemiddeld veel beschikbaar op momenten van schaarste. 

Alleen op die momenten zijn ze eigenlijk nodig. Bijvoorbeeld, 

vraagsturing die een uur kan geactiveerd worden op een twee uur 

durend moment van schaarste, krijgt dan een reductiefactor van 

50 %. 

 

We gaan naar de volgende slide. Als we vaker een beroep doen op 

vraagsturing en slechts tot op een beperkte hoogte beschikbare 

capaciteit in het systeem hebben zitten, dan zal vraagsturing en 

opslag ook op andere momenten dan momenten van schaarste 

worden ingezet. Als dat niet zou gebeuren, zou er op dat moment 

precies een schaarste ontstaan. Maar omdat men vraagsturing of 

opslagcapaciteit van 1 uur kan beschouwen als een patroon dat men 

dan verschoten heeft, zullen ze er wellicht niet meer zijn op het 

moment van schaarste zelf. Daarom reduceert dat sterk hun 

gemiddelde beschikbaarheid op de momenten van schaarste. 

 

De volgende slide gaat over het gebruik van opslag. Die heeft het 

voordeel dat er elektriciteit kan afgegeven worden, zodra de 

elektriciteitsprijs hoger ligt dan de prijs waarop er werd opgeladen, 

afhankelijk van de efficiëntie waarmee er is opgeladen. Voor batterijen 

ligt de efficiëntie ongeveer rond 90 %, voor pompopslag veeleer rond 

75 %. 

 

Uit simulaties blijkt dat die ook sneller ingezet zullen worden op 

andere momenten dan die van schaarste. Afhankelijk van de 

elektriciteitsprijs daarna en de thermische capaciteit zullen ook 

batterijen sneller opnieuw opladen dan bijvoorbeeld pumped storage. 

Maar die cijfers, zeker voor pompopslag, zijn merkelijk lager dan in 

suivant les règles fixées dans 

l'arrêté royal sur le volume. Les 

moments de pénurie sont déter-

minés à l'aide de simulations, la 

ligne directrice étant que notre 

pays estime acceptable d'être 

privé d'électricité pendant au maxi-

mum trois heures. En pareils cas, 

les plans de délestage devraient 

sans doute être activés.  

 

La méthode de calibrage du CRM 

est construite sur la base d'un 

optimum global qui assure que la 

somme des capacités réduites est 

suffisante pour parvenir à la fiabi-

lité souhaitée. En ce qui concerne 

les installations thermiques, les 

pourcentages historiques d'arrêts 

forcés, qui sont très élevés, sont 

utilisés. Pour toutes les autres 

technologies, les facteurs de 

réduction se basent sur les résul-

tats de modélisations. L'orientation 

de la demande est répartie en 

niveaux de service, selon la durée 

qu'ils peuvent être activés. S'il y a 

peu de stockage et peu d'orien-

tation de la demande dans le sys-

tème parce qu'il y a suffisamment 

de capacité thermique, les tech-

nologies dont les facteurs de 

réduction sont bas ne seront solli-

citées qu'à l'occasion. 

 

Si nous faisons davantage appel à 

la gestion de la demande et que 

nous ne possédons de capacité 

disponible dans le système que 

dans une certaine mesure, la ges-

tion de la demande et le stockage 

seront aussi mis en œuvre à 

d'autres moments qu'en cas de 

pénurie, mais ils ne seront en 

revanche plus disponibles lors de 

pénuries. 

 

Le stockage présente l'avantage 

que de l'électricité peut être cédée 

lorsque le prix de l'électricité est 

supérieur au prix de recharge-

ment. Nous constatons au 

Royaume-Uni et en France que le 

pompage-turbinage a reçu 

d'autres facteurs de réduction par-

ce que la Belgique a déjà la plus 

grande part de gestion de la 

demande et de stockage.  
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andere landen met een CRM. Dat was een vraag van collega Ben 

Achour. In het VK en in Frankrijk zien we dat de pompopslag andere 

deratingfactoren heeft gekregen. Dat is te verklaren, omdat België al 

het hoogste aandeel van vraagsturing en opslag heeft in vergelijking 

met die landen en ze ook nog zullen toenemen volgens het CRM-

referentiescenario, van 30 % in 2025 in België versus minder dan 

10 % in Frankrijk, Engeland of Ierland. 

 

In de afgelopen tien jaar heeft België een aantrekkelijk klimaat 

geschapen voor de ontwikkeling van zogenaamde energiebeperkte 

technologieën, bijvoorbeeld via de mogelijkheid om deel te nemen 

aan ondersteunende diensten of via transfer of energy. Daarom heeft 

België vandaag een relatief hoog aandeel van die technologieën in 

zijn systeem, nog versterkt door de aanwezigheid van een groot 

aandeel pompopslagmogelijkheden, dus ongeveer 1,3 gigawatt ten 

opzichte van de piekvraag rond 13 gigawatt. Die trend zal nog verder 

toenemen naarmate er tegen 2025 extra opslag en vraagrespons in 

het systeem zal worden toegevoegd. Dat zou willen zeggen dat België 

een penetratie zal bereiken van 30 % van die technologieën. Dat is 

drie tot vier keer hoger dan in andere landen met een CRM. 

 

Sommigen zullen zeggen dat dat het perfecte foresight is, maar dat is 

wel gebaseerd op de scenario's in onder andere het Nationaal 

Energie- en Klimaatplan. We bouwen onze CRM niet in het 

luchtledige. We bouwen onze CRM op basis van scenario's die ook 

zijn aangeleverd door de Gewesten. Energie is geen bevoegdheid van 

enkel de federale overheid. Ook de Gewesten hebben belangrijke 

bevoegdheden. Die scenario's, die ontwikkelingen, zijn bekend. 

 

Sommigen zullen opwerpen dat er ook nog de realiteit is van onze 

pompopslag. Dat klopt. Die technologieën dragen bij aan de 

bevoorradingszekerheid in tijden van schaarste en dragen ook bij aan 

de flexibiliteit. Vorige week hadden we het hier nog over de 

incompressibility, dus de niet-samendrukbaarheid, naar aanleiding 

van onder andere de Summer Outlook. Net de onbeschikbaarheid van 

de centrale van Coo zorgt ervoor dat er weinig mogelijkheid is om te 

mitigeren. In die situatie moeten we dus een keuze maken tussen 

perfecte foresight en efficiëntie, of maximaliseren van welvaart en 

winst. 

 

Ik ben mij ervan bewust dat ik hier lang bij stil heb gestaan, maar het 

is echt wel een heel specifiek element in ons systeem. Ik wilde dat 

zeker mee in deze oefening betrekken om uw inzichten en 

opmerkingen daarover te kennen. 

 

Tot slot kom ik tot de referentieprijs en de uitoefenprijs. 

 

De payback obligation gaat erover dat wij overwinsten in het systeem 

willen vermijden. Op het moment dat de referentieprijs de uitoefenprijs 

overstijgt, treedt de payback obligation in werking. De referentieprijs is 

het segment van de dagmarkt van een NEMO, actief in België voor de 

Belgische regelzone. Daar is geen discussie over. Dan komt het er 

nog op aan de uitoefenprijs te bepalen. In het voorstel van Elia is dat 

300 euro/MWh en in het voorstel van de CREG 245 euro/MWh. 

 

Ter conclusie stel ik qua volumes voor te werken op basis van het 

voorstel van de CREG, maar zonder rekening te houden met de 

additionele vermindering van 2.000 megawatt. De finale beslissing 

 

Durant les dix dernières années, la 

Belgique a mis en place un climat 

attrayant pour le développement 

de technologies à énergie limitée. 

Cette stratégie a permis à ces 

techniques d'atteindre une part 

relativement importante. Cette 

évolution a été encore renforcée 

par une part élevée d'infrastruc-

tures de pompage-turbinage. Cet-

te tendance va encore s'accroître 

d'ici 2025, au fur et à mesure que 

du stockage supplémentaire et 

des possibilités additionnelles 

d'effacement de la consommation 

seront ajoutés au système. La part 

de ces technologies sera trois à 

quatre fois supérieure à celle ob-

servée dans d'autres pays 

appliquant un CRM. 

 

Nous fondons notre CRM non pas 

sur des chimères, mais sur des 

scénarios qui ont également été 

fournis par les Régions et qui 

figurent dans le Plan national 

Énergie-Climat. Des technologies 

telles que le pompage-turbinage 

contribuent à la sécurité d'appro-

visionnement en période de 

pénurie et permettent d'accroître la 

flexibilité de l'ensemble. 

 

L'obligation de remboursement est 

enclenchée dès que le prix de 

référence dépasse le prix d'exer-

cice. Le prix de référence ne souf-

fre aucune discussion, il corres-

pond au segment du marché jour-

nalier d'un gestionnaire du marché 

de l'électricité en Belgique. Il s'agit 

ensuite de déterminer le prix 

d'exercice. Elia propose de le fixer 

à 300 euros par mégawattheure, 

la CREG avance le chiffre de 

245 euros par mégawattheure. La 

décision finale sera prise à l'issue 

d'une concertation au Parlement, 

l'approbation de l'arrêté royal et 

une concertation au sein du Con-

seil des ministres.  
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daarover is natuurlijk nog niet genomen. Die zal na het overleg in het 

Parlement worden genomen, maar ook nadat het relevante KB over 

het volume en de parameters is aangenomen en na overleg in de 

ministerraad.  

 

We hebben in het wetsontwerp over het CRM checks-and-balances 

opgenomen, over wie wat en wanneer kan beslissen.  

 

Wat de maximumprijs betreft, kan ik bevestigen dat ik niet vraag om 

een verhoging van de waarde van 75 euro, die opgenomen is in de 

resolutie. Dat zou wat bij de haren getrokken zijn, maar omdat ik de 

hoge maximumprijzen in het buitenland heb getoond, zou er 

verwarring kunnen zijn. Ik zal in elk geval niet vragen om boven de 

75 euro te gaan, maar de finale beslissing zal worden genomen na dit 

overleg, na de aanname van het relevante KB en na het overleg in de 

ministerraad. 

 

De voorzitter: Mevrouw de minister, dank voor uw inleiding en dank bovenal dat wij opnieuw het woord 

krijgen. Want zo snel gaat het. Laat ik het geen poging tot staatsgreep noemen, maar het lijkt er wel een 

beetje op. Alle gekheid op een stokje, nu kunnen we het debat voeren. Ik volg daarbij de lijst met de 

volgorde waarin collega's-parlementsleden hierover vragen hebben ingediend. De heer Wollants heeft het 

woord. 

 

01.02  Bert Wollants (N-VA): Mevrouw de minister, bedankt voor uw 

uiteenzetting. We moeten wel een aantal zaken in het proces nader 

bekijken. Zoals de CREG zelf al in deze commissie verklaarde, zijn 

sommige van de rapporten al geruime tijd beschikbaar. Als ik mij niet 

vergis, verwees de CREG ernaar dat op 28 januari en 2 februari het 

advies en het ontwerpvoorstel werden doorgestuurd, maar het heeft 

daarna nog lang geduurd voordat een en ander werd doorgestuurd 

naar de commissieleden. Wij kregen uiteindelijk vorige week 

documenten die gedateerd zijn op 28 januari. Waarom heeft dat 

zoveel tijd gekost om die documenten tot bij ons te krijgen? 

 

Hetzelfde geldt voor het rapport waarover ik u een mondelinge vraag 

heb gesteld: waarom duurt het allemaal zo lang? Ik kan begrijpen dat 

u een paar weken de tijd wilt nemen om de zaken nader te bekijken, 

maar over bepaalde documenten hadden we in de resolutie toch 

duidelijk aangegeven dat ze aan het Parlement moeten worden 

bezorgd op het moment dat de minister ze ontvangt. Op dat punt had 

ik graag een woordje verduidelijking. Hoe is het mogelijk dat dat 

zolang op zich laat wachten? 

 

Uiteraard hebben wij de zaken allemaal doorgenomen. Het ware 

natuurlijk voor een aantal debatten die we de afgelopen twee 

maanden hebben gehad, toch wel interessant geweest als we van 

tevoren hadden kunnen beschikken over een gedeelte van de 

informatie. Daar wil ik toch wel even van weten hoe dat in zijn werk is 

gegaan.  

 

Een tweede punt, u heeft geduid hoe dit past in het volledige traject. 

Over de gesprekken met de Europese Commissie heeft u vandaag 

niet zoveel gezegd. Dat was ook één van mijn vragen. Wat is daar de 

exacte stand van zaken? Op welke manier gaan we daarmee verder? 

Heeft u ondertussen het aanvoelen dat dit de juiste richting uitgaat? 

Wanneer heeft u daar nog overleg mee gehad? Voor ons is het wat 

onduidelijk hoe dit proces verder verloopt. Het is wel bijzonder 

belangrijk binnen het hele kader om te weten wanneer en hoe dit 

01.02  Bert Wollants (N-VA): 

Certains rapports sont disponibles 

depuis longtemps. Pourquoi 

n'avons-nous reçu que la semaine 

dernière des documents datant du 

28 janvier? Il en va de même pour 

le rapport au sujet duquel j'ai posé 

une question orale: pourquoi faut-il 

tant de temps pour transmettre les 

documents au Parlement? Ces 

informations auraient pu être 

importantes pour les débats que 

nous avons menés ces derniers 

mois.  

 

La ministre est avare de détails 

sur les discussions qui se sont 

tenues avec la Commission euro-

péenne. Où en est-on? Comment 

se déroule la procédure? 

 

Rien de nouveau sous le soleil 

pour ce qui est de la discussion 

entre Elia et la CREG. En revan-

che, je suis surpris de constater 

que dans son avis, la CREG 

mentionne explicitement avoir reçu 

trop peu d'informations. La 

ministre a-t-elle réagi de manière 

plus détaillée à cet avis? La CREG 

a-t-elle finalement obtenu davan-

tage d'informations et a-t-elle 

actualisé son avis sur cette base? 

 

La ministre a brièvement évoqué 
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verder verloopt, want als dit er niet komt, is deze vergadering 

misschien een maat voor niets geweest. Daar kreeg ik graag reactie 

op.  

 

De discussie tussen Elia en de CREG speelt al heel lang. Op een 

aantal vlakken geraakt men niet door dezelfde deur. Het verbaast mij 

wel enigszins dat het advies van de CREG vrij duidelijk aangeeft dat 

die zijn werk niet voldoende heeft kunnen doen wegens onvoldoende 

informatie. In de bijlage wordt dan verwezen naar het zogenaamde of 

echte antwoord van Elia en dergelijke. Het verbaast mij dan wel dat er 

geen verdere stappen meer zijn gezet. Heeft u zelf als minister aan de 

CREG nog de vraag gesteld of zij ondertussen wel voldoende 

informatie hebben gekregen die ertoe leidt dat zij hun advies niet 

meer moesten aanpassen? Ik kan me voorstellen dat zij op basis van 

een aantal gesprekken misschien tot een ander inzicht zijn gekomen 

en op basis daarvan een update hebben gemaakt van wat zij hadden 

bezorgd, op basis van onvolledige informatie dan. Ik zou graag van u 

vernemen hoe dat in zijn werk gaat.  

 

U gaf vervolgens de volumes. Het gaat om 73 % in T-4 en 27 % in T-

1. U ging kort in op de capaciteit in het Verenigd Koninkrijk. Wat mij 

daarbij niet helemaal duidelijk was, is hoe het komt dat de capaciteit 

van het VK, die niet aan het VK kan worden geveild door de situatie 

die u schetste, wél in de veiling van T-1 lijkt te zitten. De situatie is 

dan dat men aan de ene kant 200 uur heeft, en aan de andere kant 

de optelsom van alle buitenlandse capaciteiten, waaronder die van 

het Verenigd Koninkrijk, waarvan u zegt dat ze niet in aanmerking 

komt, terwijl ze toch wordt geveild in T-1. Kunt u over die toch wel 

bizarre gang van zaken wat meer uitleg geven? Is die T-1-veiling een 

en ondeelbaar? Met andere woorden, vervalt op het moment van de 

veiling het onderscheid dat we nu zien tussen 200 uur aan de ene 

kant en buitenlandse capaciteit aan de andere kant? Of blijft dat 

onderscheid behouden? Ik neem aan dat het gaat om een globale pot 

waarvan nu wordt aangenomen dat een bepaald deel uit het 

buitenland komt, maar dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn in de 

veiling zelf. 

 

Er wordt ook rekening gehouden met capaciteit die niet in aanmerking 

komt. Op het vlak van cumul is dat duidelijk. Voor de capaciteit die 

onder de drempel valt, is het voor mij evenwel minder duidelijk. De 

mogelijkheid bestaat immers dat de capaciteit die onder de drempel 

van 1 megawatt blijft, wel geaggregeerd kan worden. Dat maakt dat 

de inschatting van de grootte van de capaciteit die niet in aanmerking 

komt, variabel zou kunnen zijn. Kunt u uitleggen hoe dat exact in zijn 

werk is gegaan en hoe we daarmee moeten omgaan? 

 

Wat de mediaaninkomsten betreft, verwees u even naar de verwachte 

inkomsten, zoals de CREG ze aanhaalt. U zegt dat u die methodiek 

daarop ook zult toepassen, zodra dat mogelijk is. Wij dreigen zo 

natuurlijk wel in een situatie terecht te komen waarin wij de verwachte 

inkomsten pas zullen kunnen toepassen voor het tweede 

leveringsjaar, niet voor het eerste leveringsjaar. Dat is van belang, 

omdat die inkomsten natuurlijk zullen meespelen in het bepalen van 

de Net CONE, die dan weer bepalend is om te weten wat de globale 

prijslimiet zal zijn. Zal dat dan geen vertekend beeld geven, omdat er 

vandaag minder inkomsten worden meegenomen dan er volgens de 

nieuwe methodiek zullen zijn, waardoor de maximumprijs voor het 

eerste leveringsjaar misschien hoger ligt dan hij eigenlijk zou moeten 

la capacité au Royaume-Uni. 

Comment se fait-il que cette 

capacité semble bel et bien faire 

partie de la mise aux enchères de 

la T-1? Au moment de la mise aux 

enchères, la distinction entre 

200 heures, d'une part, et la 

capacité étrangère, d'autre part, 

s'évapore-t-elle? 

 

Qu'advient-il de la capacité qui 

reste en deçà du seuil de 1 

mégawatt?  

 

Si la ministre entend utiliser pour 

les revenus attendus la même 

méthodologie que la CREG, nous 

ne pourrons l'appliquer que pour la 

deuxième année de fourniture. 

Cela déterminera, en définitive, la 

limite de prix globale. N'en ré-

sultera-t-il pas une image faus-

sée? Selon la ministre, les mises 

aux enchères à l'étranger indi-

queront si notre limite de prix est 

excessive, mais tout dépend évi-

demment aussi de la façon dont 

ces enchères ont précisément été 

organisées.  

 

Concernant le prix maximum 

intermédiaire, la ministre exclut les 

28 euros. Tant Elia que la CREG 

parlent de 21,4 euros. La résolu-

tion dispose que, s'il apparaissait 

qu'une limite de prix supérieure à 

20 euros était inévitable ou si les 

coûts généraux du mécanisme de-

vaient être augmentés, cela 

devrait être démontré au Parle-

ment. La ministre a abordé ce 

passage pour les 75 euros mais 

pas pour les 20 euros. Quel chiffre 

retient-elle? Est-il inévitable de 

passer à 21,4 euros? Ne pourrait-

elle pas extraire de la procédure 

de dérogation les éléments néces-

saires pour rester à 20 euros?  

 

La ministre déclare que la pé-

nétration du pompage-turbinage a 

pour effet que dans certains cas, 

cette catégorie de stockage est 

déjà utilisée avant le début du 

moment de pénurie, ce qui la rend 

moins intéressante. Dans quelle 

mesure une utilisation stratégique 

pourrait-elle aussi s'appliquer à cet 
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liggen? Dan krijgen wij natuurlijk een verschil tussen de verschillende 

veilingen. Dat zal ervoor zorgen dat op de eerste veiling biedingen 

worden gelanceerd die eigenlijk, wanneer wij de inkomsten wel 

nauwkeurig zullen inschatten, hoger zullen blijken dan noodzakelijk. 

 

U haalde aan dat de veilingen in het buitenland aangeven dat onze 

prijslimiet niet overdreven is, maar het hangt er natuurlijk van af hoe 

die juist tot stand zijn gekomen. In Ierland was er bijvoorbeeld een 

groot verschil tussen de globale prijslimieten door de jaren heen: die 

schommelde op een gegeven moment ook rond 70 euro per kilowatt, 

maar ligt nu veel hoger. Ik kan mij echter voorstellen – u kunt dat 

eventueel bevestigen – dat het feit dat Ierland op een eiland gelegen 

is, een groot verschil kan maken. Daar moeten wij toch eens naar 

kijken. 

 

Wat de intermediaire prijslimiet betreft, hebt u aangegeven die 

28 euro sowieso buiten beschouwing te laten. Zowel Elia als de 

CREG spreekt over 21,4 euro. Wat die intermediaire prijslimiet 

betreft, verzocht de resolutie het volgende aan de regering. Als zou 

blijken dat het onvermijdelijk is om op 20 euro te blijven, of wanneer 

de globale kosten van het systeem zouden opgetrokken worden, moet 

dit worden aangetoond aan het Parlement. U bent op die passage 

ingegaan voor de 75 euro. U bent niet op die passage ingegaan voor 

de 20 euro. Zal u die 21,4 euro dan sowieso niet hanteren, maar wel 

de 20? Bent u later vanmiddag nog van plan om aan te tonen dat het 

onvermijdelijk is om naar 21,4 te gaan, of komt u daar nog eens voor 

terug? Het lijkt mij belangrijk dat u dat kan aantonen. Uit die 

procedure voor derogatie zou u toch zeker de nodige elementen 

moeten kunnen halen om toch op die 20 euro te kunnen blijven. 

Destijds is natuurlijk geschreven over dat aspect "onvermijdelijkheid", 

toen de derogatie er natuurlijk nog niet was. Het gesprek met de 

Europese Commissie was namelijk nog niet in die fase beland. 

Daardoor moeten we dat element toch meenemen. 

 

Dan kom ik op de derating voor de verschillende categorieën, zoals 

pumped storage, market response enzovoort. U zegt dat door de 

penetratie van de pumped storage het effect wordt bekomen dat die in 

sommige gevallen al is gebruikt voordat het schaarstemoment zich 

voordoet, waardoor die minder interessant is. In welke mate zou daar 

ook een strategische aanwending kunnen spelen? 

 

Met andere woorden, is de exploitant van een dergelijke opslag-

capaciteit, batterijen, pumped storage of demand response, niet 

geneigd die te programmeren op het moment dat vanuit de markt het 

sterkste signaal komt, dus op het moment dat hij er het meeste aan 

kan verdienen? 

 

Dat zou kunnen betekenen dat de schaarstepieken en –dalen die wij 

gezien hebben op de grafieken meer 'uitmiddelen', waardoor de 

bruikbaarheid van bijvoorbeeld de pumped storage wel eens hoger 

zou kunnen zijn, procentueel gezien, dan waarmee nu rekening wordt 

gehouden. 

 

Ik heb nu de indruk dat men ervan uitgaat dat het bij schaarste wordt 

aangewend, zodat bij een volgende schaarstepiek er geen beroep 

meer op kan worden gedaan. Ik meen net dat daar in de 

programmering wel rekening mee kan worden gehouden. 

 

égard? 

 

L'exploitant n'a-t-il pas tendance à 

programmer la capacité de 

stockage au moment où le marché 

émet le signal le plus fort et où il 

peut y réaliser un gain maximal? 

Cela pourrait signifier qu'on 

observe alors un lissage des pics 

et des creux de pénurie sur les 

graphiques et que de ce fait, 

l'utilité du pompage-turbinage 

(pumped storage), par exemple, 

pourrait se révéler plus élevée, en 

termes de pourcentage, par 

rapport aux prévisions actuelles. 

Ce modèle de marché me semble 

être parfaitement envisageable. 
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Dat zou een element kunnen zijn om te zeggen dat die 11 % aan de 

ene kant en die hele reeks percentages aan de andere kant anders 

zullen worden gebruikt dan waarmee rekening wordt gehouden. Ik 

heb de indruk dat men meer volgens een klassiek model denkt, en 

misschien niet helemaal volgens het marktmodel, waarvan ik 

verwacht dat intelligente spelers die bezig zijn met de market 

response ermee aan de slag kunnen gaan. Dat lijkt mij toch een 

mogelijkheid te zijn. 

 

Als het gaat over de algemene market response, is de vraag in welke 

mate de huidige categorieën alles afdekken. Er wordt nu gesproken 

over 1, 2, 4, 6 of 8 uur. Maar ik kan mij best indenken dat bepaalde 

zaken meer dan 8 uur halen, wat op dat moment toch een effect zou 

kunnen hebben op de reductiefactor, en dus op wat er op die manier 

kan worden vermeden in de markt, en dat soort dingen meer. 

 

Ik denk dat we toch eens moeten bekijken op welke manier we dit het 

beste kunnen aanwenden. Tegelijkertijd is het van belang dat we ook 

via het CRM een bepaalde incentive geven om dat soort van 

technologieën te gaan ontwikkelen. We doen dat voor een deel in het 

kader van de 200 uur. Maar ik denk dat er daar wel wat meer mogelijk 

is.  

 

Wat de payback obligation betreft, hebben we al heel wat 

verschillende cijfers gehad. Er is op een bepaald moment gesproken 

over 350 euro. Dan werd er gezegd dat het bedrag moest worden 

opgetrokken in de richting van 500 euro. Nu schommelen we ergens 

tussen 230 euro en 300 euro. In welke mate heeft dat voor u een 

impact op het biedgedrag? Heeft dit ook een impact op de 

gehanteerde maximumprijs, of is dat niet zo? In het verleden heeft 

PWC aangegeven dat het wel zo zou zijn en dat er ergens een relatie 

is. De methodiek die we toepassen om de maximumprijs te 

berekenen, heeft geen element uitoefenprijs, volgens mij. Daar zit dus 

geen link in. Kunt u daar wat meer uitleg bij geven om te zien op 

welke manier dat zou moeten gebeuren, zodat we daar ook naar 

kunnen kijken?  

 

Ik heb de 2.000 megawatt voor het laatste gehouden. 

 

Het blijven de twee kanten van het verhaal. Aan de ene kant zoekt 

Elia naar een niveau van zekerheid. Aan de andere kant wil de CREG 

een en ander meer dynamisch bekijken, maar dat zal mogelijk tot 

onzekerheid leiden in het hele verhaal.  

 

Ik moet toegeven dat het heel moeilijk is om hier vanuit het Parlement 

de juiste lijnen te leggen. Ik denk dat iedereen hier in de zaal liefst zo 

weinig mogelijk capaciteit betaalt, maar liefst zoveel mogelijk 

capaciteit ter beschikking heeft als het nodig is. Dat is een moeilijk 

punt in het hele verhaal. We zitten daar nog steeds met een 

netbeheerder en een regulator die er heel anders over denken. Dat 

draagt niet echt bij tot de comfortpositie op dat vlak.  

 

U geeft aan dat u de 2.000 megawatt afwijst. Ik kan volgen waarom u 

dat doet. Wil dat zeggen dat u wat het volume betreft helemaal op de 

lijn van Elia zit? Het zou immers kunnen dat een verschuiving van 

2.000 megawatt kort door de bocht is, maar dat er best wel iets te 

zeggen valt voor een kleiner aandeel. Nu lijkt het een zwart-witverhaal 

van Elia tegenover de CREG, maar mogelijk bereikt men een betere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne le market 

response général, la question est 

de savoir dans quelle mesure les 

catégories actuelles permettent de 

tout couvrir. Je peux imaginer que 

l'on dépasse les huit heures dans 

certains cas. Cela pourrait avoir un 

effet sur le facteur de réduction et 

donc, sur ce qui peut être évité sur 

le marché. 

 

Nous devons dans le même temps 

aussi donner par le biais du CRM 

un incitant au développement de 

telles technologies. Nous le 

faisons partiellement dans le cadre 

des 200 heures mais il est pos-

sible de faire davantage. 

 

Nous avons déjà obtenu des 

chiffres très différents concernant 

l'obligation de remboursement. 

Nous nous situons aujourd'hui 

entre 230 et 300 euros. Dans 

quelle mesure cet élément a-t-il 

une incidence, pour la ministre, 

sur le comportement d'offre et sur 

le prix maximum appliqué?  

 

Elia et la CREG ont des avis très 

différents en ce qui concerne les 

2 000 mégawatts. Tout le monde 

paie si possible le moins de 

capacité, tout en disposant de la 

plus grande capacité possible si 

nécessaire. Je puis comprendre 

pourquoi la ministre refuse ces 

2 000 mégawatts. 

 

En ce qui concerne le volume, la 

ministre partage-t-elle le point de 

vue d'Elia? Le glissement de quel-

ques centaines de mégawatts 

pourrait peut-être nous placer 

dans une situation plus favorable. 

Une telle option est-elle envisa-

geable ou faut-il obligatoirement 

choisir entre le calcul d'Elia et celui 

de la CREG?  
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situatie door enkele honderden megawatts te verschuiven. Is die optie 

nader bekeken? Of moet echt gekozen worden voor een van beide 

berekeningen? 

 

Ik had ook een korte vraag in verband met offshore, die hieraan werd 

toegevoegd. Ik neem aan dat u mij daarop een antwoord kunt geven. 

 

Het allerbelangrijkste voor mij is dat u tijdig een initiatief zult nemen. 

De CREG gaf duidelijk aan dat als men 100 miljoen euro op de 

facturen wilt vermijden, er een wettelijk initiatief op dat vlak moet 

worden genomen. In het verleden hebt u steeds verklaard dat u 

tussen september en november een voorstel wilt uitwerken rond de 

energienorm en de degressiviteit. Dat lijkt mij uitermate dicht bij het 

jaareinde. Zodra er ook maar de minste discussie over ontstaat, zal 

dat niet meer rond raken, vrees ik. Uw voorstel moet immers eerst 

nog worden voorgelegd aan de Raad van State en vervolgens aan het 

Parlement. De 100 miljoen moet wel op de een of andere manier 

gebudgetteerd zijn. Daarom lijkt het mij wat vreemd om die discussie 

in november te voeren. Dan zijn wij in het Parlement immers al bezig 

met de begrotingsbesprekingen. Is het niet aangewezen om al voor 

de zomer met een voorstel te komen? De CREG levert nu al input, 

zowel wat het bedrag van 100 miljoen betreft als inzake de 

degressiviteit. 

 

Kunt u ons ook aangeven, als aanvulling op wat ik daarstraks zei, 

wanneer u het eerste rapport van de CREG daarover hebt 

ontvangen? In de wandelgangen meende ik namelijk te horen dat het 

eigenlijk al beschikbaar was in november. Kunt u daarover meer 

vertellen? 

 

 

La ministre prendra-t-elle une ini-

tiative en temps utile en ce qui 

concerne l'offshore? La CREG a 

signalé que celle-ci est indispen-

sable si nous voulons éviter ces 

cent millions d'euros sur les 

factures. Le calendrier étalé entre 

septembre et novembre annoncé 

par la ministre me paraît ex-

trêmement serré, car les discus-

sions budgétaires auront alors 

déjà débuté. Ne serait-il pas 

opportun de présenter déjà une 

proposition d'ici à l'été? À quelle 

date la ministre a-t-elle reçu le 

rapport de la CREG?   

 

 

01.03  Kim Buyst (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de 

minister, ik dank u voor een heel duidelijke uiteenzetting. Ondanks het 

mooie weer buiten is het een razend interessante commissie-

vergadering. Zowel uw uiteenzetting als de vragen van de heer 

Wollants geven mij in een sneltempo inzicht in de heel technische 

materie. 

 

Ik zal proberen een aantal zaken op een rijtje te zetten. Ik doe dat 

vooral, om, ten eerste, op die manier duidelijk te maken wat voor ons 

belangrijk is, maar, ten tweede, na te gaan of ik de zaken correct heb 

begrepen. 

 

Uiteindelijk is het doel van ons energiebeleid een omslag te maken 

naar duurzame energiebronnen. Daarover zijn wij het allemaal eens. 

Het past namelijk in een globaal klimaatplan met duidelijke ambities. 

 

Wij weten dat daarvoor grote investeringen nodig zijn in hernieuwbare 

energie, in nieuwe ontwikkelingen zoals waterstoftoepassingen, en in 

investeringen in interconnecties met landen die overschotten aan 

hernieuwbare energie hebben. Wij hebben dan ook een heel stabiel 

investeringsklimaat nodig. 

 

Het is voor mij belangrijk dat wordt bekeken waar het CRM in dat 

verhaal past. Het is heel duidelijk dat het gaat over de bevoorradings-

zekerheid. 

 

Ik heb u daarjuist al even opgemerkt dat het debat hier in de 

commissie soms ongelooflijk technisch klinkt. Ik kan mij voorstellen 

01.03 Kim Buyst (Ecolo-Groen): 

Pour opérer un basculement vers 

des sources d'énergies durables, 

de grands investissements dans 

les énergies renouvelables, dans 

de nouveaux développements et 

dans les interconnexions avec des 

pays qui disposent de surplus 

d'énergies renouvelables sont né-

cessaires. Il faut pour cela un 

climat d'investissement stable. 

 

Le débat relatif au CRM est assez 

technique, mais il revêt une 

grande importance pour la popu-

lation. Je suis très contente que 

les autorités planchent sur un 

système de réserve et sur une 

sorte d'assurance sous la forme 

du CRM. La ministre veille à 

présent à la transparence, afin de 

permettre de voir clairement quels 

paramètres sont choisis pour 

déterminer le volume et les prix.  

 

Notre groupe insiste tout autant 

sur l'importance d'une facture 

énergétique financièrement abor-
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dat mensen die voor de eerste keer inloggen, misschien wel afhaken 

op afkortingen zoals T-4-veiling, T-1-veiling en dies meer. Wij mogen 

niet vergeten dat een en ander wel van heel groot belang is voor de 

gewone man en vrouw in de straat. Het is allesbehalve een ver-van-

hun-bedshow. De onzekerheid bijvoorbeeld in de winter van 2016, 

2017 en 2018 zorgde voor onrust. Als volksvertegenwoordiger ben ik 

heel tevreden dat de overheid werkt aan een reservesysteem en aan 

een soort verzekering onder de vorm van het CRM. 

 

Wij hebben een aantal weken geleden een wet daarover goedgekeurd 

die ervoor zorgt dat wij stappen vooruitzetten. Wij steken energie in 

het maken van plannen en in het vinden van oplossingen. Vandaag 

zorgt u ook voor transparantie. 

 

Ik denk dat het goed is dat het Parlement blijvend aandacht vraagt 

voor die transparantie. De manier waarop u dit hebt uitgelegd, zorgt 

ervoor dat het voor mij als volksvertegenwoordiger die mee stappen 

zal zetten in dit proces, duidelijk is welke parameters er worden 

gekozen om aan volumebepaling en prijsbepaling te doen. Ik ben blij 

dat die transparantie er is. 

 

Voor onze fractie is een betaalbare energiefactuur ook een belangrijk 

aandachtspunt. In het regeerakkoord werd ook opgenomen dat een 

betaalbare energiefactuur belangrijk is. Alles wat hier vandaag is 

gezegd, geeft mij de verzekering dat daaraan wordt gewerkt. Dat is 

misschien wel het allerbelangrijkste in de uiteenzetting die u vandaag 

hebt gegeven. 

 

Het is voor mij vandaag ook duidelijk geworden dat dit CRM-systeem 

ook incentives geeft om de doelstellingen inzake hernieuwbare 

energie te halen. Om ons energiesysteem te vergroenen en om het 

beschikbaar en betaalbaar te houden, zal een samenwerking tussen 

het federale niveau en de regionale niveaus volgens mij nodig zijn. 

Immers, hoe meer uitrol van hernieuwbare energie er in heel ons land 

is, hoe minder alternatieven en hoe minder flexibiliteit er van het CRM 

nodig zal zijn. 

 

Ik heb een heel belangrijke vraag voor u, mevrouw de minister. U 

verwees hiernaar op het einde van uw uiteenzetting. Ik ga ervan uit 

dat uw berekeningen gebaseerd zijn op het Nationaal Energie- en 

Klimaatplan en dat de bijdragen van de regio's essentieel zijn in die 

berekeningen. Klopt dat? Gaat u daarvan uit bij uw berekeningen? 

Gaat u er ook van uit dat die regio's hun doelstellingen bereiken? 

 

Ik heb vanmorgen een vraag gesteld aan onze federale klimaat-

minister over de Klimaatzaak, waarbij ik in mijn repliek heb gezegd 

dat samenwerking een sleutelwoord is in de plannen die we hebben 

als het gaat over onze klimaatambities. 

 

Natuurlijk hoort ons energiebeleid als heel belangrijke factor, daar ook 

bij. Daarom ligt voor mij de sleutel bij samenwerking. 

 

Ten slotte, wil ik u nogmaals bedanken voor uw duidelijke uiteen-

zetting. Ik ga alles zeker nog eens opnieuw bekijken om ervoor te 

zorgen dat ik helemaal mee ben. Ik zal zo dadelijk ook aandachtig 

luisteren naar de antwoorden op de vragen van de collega's, zodat ik 

nog meer mee ben in dit CRM-verhaal. 

 

dable. Tout ce qui a été dit au-

jourd'hui en commission me donne 

la conviction que des mesures 

sont prises en ce sens. 

 

Le système de CRM incite 

également à respecter les objectifs 

en matière d'énergies renouvela-

bles. Une coopération entre le fé-

déral et les régions sera néces-

saire pour rendre notre système 

énergétique plus respectueux de 

l'environnement tout en le main-

tenant à un prix abordable. Est-il 

exact que les contributions des 

régions seront capitales? Dans 

ses calculs, la ministre part-elle du 

principe que les régions attein-

dront leurs objectifs?  
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01.04  Kurt Ravyts (VB): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de 

minister, de manier van werken van vandaag brengt mij ertoe mijn 

vraag, die aanvankelijk vrij omvangrijk was, in te korten. Sommige 

collega's zullen dat misschien graag hebben. Mevrouw de minister, u 

hebt hier niet alleen geantwoord op een aantal schriftelijk ingediende 

mondelinge vragen, maar ook op het advies van de CREG, op het 

ontwerpvoorstel van de CREG en op de adviezen daarop van Elia en 

zelfs van de AD Energie, die we hier trouwens nog niet hebben 

vermeld. 

 

Ik wil het eerst hebben over het luik transparantie, en dan zit ik 

inderdaad in het vaarwater van collega Warmoes, die in 

De Standaard voor wat ophef zorgde. Ik neem u even terug mee naar 

9 februari. Ik zat toen thuis in winterse omstandigheden. U hebt toen 

naar aanleiding van het opvolgingscomité CRM, waarvan de 

vergadering toen sterk werd gedomineerd door de studie van Haulogy 

en het debat daarover, het volgende gezegd. 

 

U hebt bevestigd dat er van Elia en AD Energie nog adviezen zouden 

komen over de documenten van de CREG van 28 januari en 

2 februari 2021. U hebt tijdens die vergadering gezegd dat u die 

documenten had gekregen, maar dat u ze nog aan het bestuderen 

was. Ik citeer letterlijk uit een ontwerpverslag over de adviezen van 

Elia en AD Energie die, conform het voorontwerp van koninklijk 

besluit, tegen 1 maart moesten worden geleverd: "Zodra ze die 

adviezen zal hebben ontvangen, zal de minister een in de 

ministerraad overlegde beslissing nemen. Ze stelt voor om in 

afwachting daarvan het Parlement te raadplegen." 

 

Wat het voorstel van de CREG inzake de parameters over de aan te 

kopen hoeveelheid capaciteit betreft, stel ik ook vast dat het gaat over 

een ontwerp van voorstel. U hebt al even gealludeerd op het dispuut 

tussen de CREG en Elia. De CREG zegt, ik citeer: "Zonder het 

verkrijgen van de noodzakelijke bijkomende informatie ter evaluatie 

van de informatie in het netbeheerdersverslag, kan de CREG haar 

voorstelbevoegdheid niet uitoefenen en kan ze dus niet overgaan tot 

het omzetten van het huidige ontwerpvoorstel in een formeel 

voorstel." Ik ga er van uit dat dit vandaag nog altijd de situatie is, ik 

heb geen andere documenten.  

 

Dan kom ik tot de adviezen van AD Energie en van Elia. Vorige week 

vrijdag, enkele dagen geleden, kregen we deze stukken in onze 

mailbox, waarvoor dank. Dat is eigenlijk precies een maand later dan 

de datum waarop ze aan u werden overhandigd. Op die documenten 

staat immers de datum van 26 februari. Het zotte van de zaak is dat 

het advies van Elia over het ontwerpvoorstel van de CREG over de 

parameters waarmee de aan te kopen hoeveelheid capaciteit wordt 

bepaald voor T-4, eigenlijk opent met de opmerking van de CREG, 

vanzelfsprekend uit hun voorstel van alweer een maand eerder, dat 

het voorontwerp van KB inzake volumemethodologie nog kan worden 

gewijzigd. Waar zijn we hier mee bezig? Het is misschien wat moeilijk 

om de chronologie nog te volgen, maar ondertussen hebben we wel 

een federale ministerraad gehad op 12 maart, waarop het KB inzake 

volumemethodologie werd aanvaard, dacht ik toch.  

 

Ik schakel even over naar De Standaard van vorige week en naar de 

bezorgdheden van collega Warmoes. Ik moet zeggen dat ik zijn 

bezorgdheden wel deel, bij nader inzien. De adviezen of voorstellen 

01.04 Kurt Ravyts (VB): Le 

9 février dernier, la ministre a 

déclaré que les avis d'Elia et de la 

DG Énergie concernant les propo-

sitions de la CREG étaient 

toujours "à 'étude". La ministre a 

indiqué à l'époque qu'une fois 

cette étude terminée, elle consul-

terait le Parlement et prendrait 

ensuite une décision délibérée en 

Conseil des ministres. 

 

Pour l'instant, la position de la 

CREG selon laquelle elle ne peut 

évaluer le rapport du gestionnaire 

de réseau d'Elia sans informations 

supplémentaires demeure d'actu-

alité. 

 

Nous avons obtenu les avis de la 

DG Énergie et d'Elia la semaine 

dernière, c'est-à-dire très tardive-

ment, d'autant plus que l'arrêté 

royal relatif à la méthodologie de 

calcul du volume a reçu le feu vert 

du Conseil des ministres le 

12 mars. Est-ce exact ou non? Les 

avis et les propositions de la 

CREG datant du 28 janvier et du 

2 février 2021 ont été publiés sur 

le site internet de la CREG, mais 

seulement après le Conseil des 

ministres fédéral. C'est pour le 

moins étrange, vu que la CREG 

écrit dans son avis que la 

méthodologie peut encore être 

modifiée. 

 

Le Parlement est systéma-

tiquement dépassé par les événe-

ments, ce qui ne cadre pas avec la 

transparence promise. Nous ne 

pouvons pas dire, par ailleurs, que 

nous n'avons pas insisté. La 

ministre avait d'ailleurs elle-même 

déclaré que nous pourrions avoir 

un débat vers le 12 mars, mais 

celui-ci aura finalement lieu le 

30 mars. C'est curieux. 

 

Il existe clairement des divergen-

ces d'opinion entre le régulateur et 

le gestionnaire du réseau, même 

si tous les choix ont en réalité déjà 

été faits.  

 

La présentation que vient de faire 

la ministre est particulièrement 



CRIV 55 COM 430 30/03/2021  

 

CHAMBRE-3E SESSION DE LA  55E LEGISLATURE 2020 2021 KAMER-3E ZITTING VAN DE 55E ZITTINGSPERIODE 

 

21 

van de CREG van 28 januari 2021 en 2 februari 2021 werden 

inderdaad gepubliceerd op de website van de CREG, dat is juist. We 

hadden dus uw toezending van vorige vrijdag niet meer nodig voor de 

CREG-documenten. De vraag is echter wanneer ze werden 

gepubliceerd.  

 

Ik heb na 9 februari zeer regelmatig de website van de CREG 

geconsulteerd, en ik heb die daar nooit gezien. Tenzij ik spoken begin 

te zien. 

 

De heer Warmoes sprak in het artikel in De Standaard van 23 maart 

over "eind vorige week". Het kan dus niet anders gaan dan over 

vrijdag 19 maart, één week na de federale ministerraad van 

12 maart 2021. 

 

De CREG publiceerde haar ontwerpvoorstel en haar advies dus na de 

federale ministerraad. Dat is toch zeer eigenaardig, want zij zegt in 

haar advies, naast veel kritiek op de methodologie, dat de 

methodologie nog kan worden gewijzigd. 

 

Wij, de Parlementsleden, hebben niets gekregen in de tussenperiode. 

Wij lopen dus voortdurend achter de feiten aan. Wat de transparantie 

betreft, moet ik mijn collega van de PVDA dus wel bijtreden. 

 

U zult straks ongetwijfeld zeggen dat het aan de commissie is om aan 

te dringen. Hebben wij dat dan niet gedaan? Ikzelf liet het werk over 

aan collega Wollants omdat ik meende dat hij als medeauteur van de 

resolutie en als gevestigde waarde in deze commissie net iets meer 

spreekwoordelijk gewicht in de schaal kon werpen. 

 

Hij heeft echt wel aangedrongen de voorbije weken. Tijdens de 

betogen over de CRM-wet in deze commissie, begin deze maand, is 

de transparantie ook wel aan bod gekomen. U hebt het trouwens zelf 

herhaald dat wij het beste rond half maart zouden samenkomen, 

maar het is nu 30 maart geworden. 

 

Ik vind dat allemaal zeer merkwaardig. 

 

Vervolgens wil ik nog even ingaan op de inhoud van de blijkbaar 

blijvende meningsverschillen tussen de regulator en de netbeheerder. 

Door de manier van werken vandaag, want u hebt uw keuzes eigenlijk 

al gemaakt en u hebt uw replieken al gegeven, kan het niet anders 

dan dat wij een klein beetje in herhaling vallen. 

 

U kunt natuurlijk netjes op een PowerPoint een aantal opmerkingen, 

bezwaren van de CREG oplijsten, maar het is natuurlijk altijd nog wel 

anders als u letterlijk citeert uit de teksten van de CREG. Daar staan 

een aantal kwalificaties in die toch wel vrij duidelijk en richtinggevend 

zijn en misschien wel het voordeel van de duidelijkheid bieden ten 

opzichte van uw zeer technische antwoorden waarmee u uw keuzes 

onderbouwt.  

 

De CREG noemt het netbeheerdersverslag van 13 november 

ontoereikend, met het oog op het opmaken van een voorstel door de 

regulator. Het netbeheerdersverslag bevat enkel het hoogstnood-

zakelijke cijfermateriaal om één enkel voorstel van vraagcurve te 

kunnen opstellen. Dit zorgt ervoor dat de CREG in één bepaalde 

richting wordt geduwd en dus geen onafhankelijk voorstel kan maken. 

technique, mais ses citations ex-

traites des documents de la CREG 

sont extrêmement claires. La 

CREG estime que le rapport du 

13 novembre du gestionnaire de 

réseau ne permet pas de formuler 

une proposition relative à la 

courbe de la demande. 

 

Si la ministre est malgré tout 

obligée d'élaborer cette 

proposition sur la base de ces 

données, il ne s'agira pas d'une 

proposition indépendante, mais 

pilotée par Elia. Dixit la CREG.  

 

Celle-ci critique vertement la 

méthodologie en matière de 

volume développée dans l'avant-

projet d'arrêté royal, mais rien n'a 

été dit à ce propos le 9 février lors 

de notre échange de vues avec le 

comité de suivi. À cette date, nous 

ne disposions pas encore des 

textes.  
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Ze wordt gedwongen om een voorstel te maken dat in feite door Elia 

wordt bepaald. Ik zeg dat niet, de CREG zegt dat.  

 

Het is toch wel erg dat de CREG in het advies over de veiling-

parameters, dus het document van 2 februari, op pagina 21, zwart op 

wit zegt dat de methodologie in het voorontwerp van KB volumeme-

thodologie haar gewoonweg niet aanstaat. Ik citeer: "Dat moet 

onderzocht worden of deze wel gepast en redelijk is. Een aanpassing 

zou niet mogen worden uitgesloten." Het is wel vreemd dat we 

daarover dan op 9 februari tijdens de gedachtewisseling met het 

opvolgingscomité niets hebben gehoord. Wij beschikten uiteraard niet 

over de teksten. 

 

Vervolgens is er de kritiek van de CREG op de gebruikte klimaatjaren, 

het kalibreren van het referentiescenario, de reductiefactoren per 

technologie, het niet-correct simuleren van het gedrag van 

energiespelers met energiegelimiteerde technologieën enzovoort. 

Wellicht tot opluchting van de collega's ga ik daar niet meer in detail 

op in. Waarom niet? Omdat u daarstraks, mevrouw de minister, 

gedurende drie kwartier tot een uur al uw keuzes heel technisch hebt 

onderbouwd. 

 

Het is misschien wat kort door de bocht maar ik heb het gevoel dat u 

grotendeels de repliek van de netbeheerder van 26 februari op de 

kritiek van de CREG overneemt. Ik geef toe dat die discussie al een 

half jaar tot tien maanden bezig is. Het heeft dan inderdaad geen zin 

om straks nog eens het hele verhaal 'winter is coming' te herhalen. 

Dat is trouwens een van de specialiteiten van collega Warmoes. 

Misschien wil hij het nog wel eens overdoen. 

 

Ik weet dat u al in januari gezegd heeft dat die ACER-methodologie 

pas dateert van 2 oktober 2020. Het ENTSO-E heeft een roadmap 

voorgesteld en die zal de volgende jaren ontvouwd worden, tot zelfs in 

2025. Ik ken uw antwoord al, en dat is meteen ook al een antwoord 

aan de CREG over de methodologiekwestie. 

 

Mijn vertaling van de zaak is dat het lijkt alsof er nog altijd een 

gevecht bezig is tussen de CREG en Elia over de discriminatie van 

technologieën. Ik ga even in op het voorstel van de CREG om 2.000 

megawattuur over te dragen. Volgens Elia betekent het introduceren 

van een T-1-volume dat onberedeneerd hoog is, dat bepaalde 

technologieën uitgesloten worden en dat er zelfs in T-4 geen nieuwe 

capaciteit wordt gecontracteerd. De CREG volgen in hun 

volumeverhoging voor de T-1 zou volgens Elia zelfs een risico voor de 

bevoorradingszekerheid creëren en hogere totaalkosten. 

 

Collega Wollants heeft daarop gezegd: I rest my case. Maar het is 

toch niet onbelangrijk. Elia concludeert om de voorstellen van de 

CREG over de volumeparameters en het opnieuw uitvoeren van 

simulaties niet te volgen. 

 

Politiek lapidair samengevat, hebt u gezegd de zaak in handen te 

willen nemen en te kiezen voor energiezekerheid, een beetje een vrije 

lezing van het standpunt van Elia, en wat de CREG betreft, niet tot op 

het laatste te willen wachten. 

 

Dan is er nog de kwestie van de offshoretoeslag, de regularisatie van 

zowat 100 miljoen euro voor volgend jaar, dat het tekort aan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CREG exprime également des 

critiques quant aux années clima-

tiques utilisées, au calibrage du 

scénario de référence, aux fac-

teurs de réduction par technologie 

et à la simulation inadéquate du 

comportement d'opérateurs éner-

gétiques au moyen de technolo-

gies limitées sur le plan de 

l'énergie. Il semble toutefois que la 

ministre reprenne à son compte la 

réplique du gestionnaire de réseau 

aux critiques formulées par la 

CREG. J'admets que recommen-

cer ce débat qui est déjà fort long 

n'a guère de sens. La méthode 

ACER ne date que du 2 octobre 

2020. Le Réseau européen des 

gestionnaires de réseau(x) de 

transport d’électricité (ENTSO-E) a 

proposé une feuille de route qui 

sera déployée, et ce, jusqu'en 

2025. Elle peut faire figure de 

réponse à la CREG.  

 

Le "combat" entre la CREG et Elia 

au sujet de la discrimination entre 

les technologies se poursuit entre-

temps. Elia conclut qu'il ne faut 

pas suivre les propositions de la 

CREG relatives aux paramètres 

de volume et qu'il ne convient pas 

de procéder à de nouvelles simu-

lations. 

 

En résumé, la ministre veut 

prendre les choses en main et 

opter pour la sécurité énergétique, 

ce qui est une libre interprétation 

de la position d'Elia. 

 

La surcharge offshore de 

100 millions d'euros pour l'année 

prochaine ne représente jamais 

qu'un premier défi. La CREG 
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ontvangen inkomsten vertegenwoordigt ten gevolge van de daling van 

de afname in 2020. Collega Wollants heeft dat ook al aangehaald. 

Mevrouw de minister, die 100 miljoen euro is maar een eerste 

uitdaging. De CREG stelt in haar voorstel van 28 januari immers voor 

om ten laatste vanaf 2025 de integrale kosten van offshoretoeslag 

door het federale niveau te laten dragen. 

 

Ik ga ervan uit, en daar moet ik collega Wollants een beetje tegen-

spreken, dat het document van de CREG van 28 januari, dat al een 

hele tijd op de website staat, de geactualiseerde studie is waarover u 

het al hebt gehad tijdens diverse antwoorden op mondelinge vragen. 

Ik ga ervan uit dat u dit dus meeneemt in uw holistische aanpak van 

de hele kwestie van de dreigende meerkosten voor de 

elektriciteitsfactuur die, zoals uw beleidsnota, de resolutie en het 

regeerakkoord stellen, moeten worden afgewend en dat u daaraan 

aan het werken bent. Ik kijk daar met grote verwachting naar uit. 

 

Dat brengt mij bij mijn laatste onderwerp, mijn tweede mondelinge 

vraag. Ik veronderstel dat ik die hier heel kort mag toelichten. Het 

CRM gaat ook over - nieuwe - gascentrales. U weet dat er altijd veel 

persaandacht is voor de gewestelijke voorwaarden bij die omgevings-

vergunningen. U hebt gezegd dat in het federale relanceplan 

50 miljoen euro ter beschikking wordt gesteld voor een projectvoorstel 

rond de ontwikkeling en integratie van nieuwe technologieën om de 

CO2-uitstoot van nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrales te 

verminderen. 

 

Ik weet dat België voor 130 % aan voorstellen heeft ingediend en dat 

de Europese Commissie al een eerste beoordeling ervan heeft 

gemaakt. 

 

Er loopt in de schoot van de regering een oefening om alsnog de 

volledige federale lijst met investeringen uit te voeren, waarbij zou 

worden geput uit middelen van de nationale begroting. 

 

Heeft de Europese Commissie opmerkingen gemaakt bij het project 

rond de ontwikkeling en integratie van nieuwe technologieën om CO2-

emissies van gascentrales te verminderen? Kunt u wat meer 

toelichting geven over de stand van zaken daaromtrent? Hoe bekijkt 

en beoordeelt u de huidige stand van zaken en berichtgeving rond de 

opgelegde gewestelijke voorwaarden voor de omgevingsvergun-

ningen van enkele nieuwe gascentrales in het licht van de T-4-veiling? 

 

propose d'ailleurs de laisser le 

gouvernement fédéral assumer 

l'entièreté des coûts pour la sur-

charge offshore à partir de 2025. 

J'espère que la ministre n'oublie 

pas cet élément lorsqu'elle établit 

des plans pour maintenir les 

factures d'électricité sous contrôle.  

 

Le CRM englobe également des 

projets de nouvelles centrales au 

gaz. La Belgique a rentré des 

propositions pour 130 % auprès 

de la Commission européenne et 

cette dernière a déjà effectué une 

première évaluation. Indépendam-

ment du feu vert de l'Europe, l'État 

aurait déjà souhaité concrétiser les 

projets fédéraux figurant sur la 

liste avec des moyens provenant 

du budget national.  

 

La Commission a-t-elle formulé 

des observations quant au projet 

relatif au développement et à l'in-

tégration de nouvelles technolo-

gies visant à réduire les émissions 

de CO2 des centrales au gaz? 

Quelle est la position de la ministre 

concernant les conditions posées 

par les régions pour les permis 

d'environnement des centrales au 

gaz en vue de l'enchère T-4?  

 

 

01.05  Kris Verduyckt (Vooruit): Mijnheer de voorzitter, ik zal het to 

the point houden, in tegenstelling tot vorige collega's, zoals de heer 

Ravyts die heel uitgebreid over de transparantie heeft gesproken. Ik 

vind het belangrijk om even over de inhoud te spreken. 

 

Mevrouw de minister, het is goed dat de discussie hier wordt gevoerd, 

want – wij moeten niet rond de pot draaien – er is in de nota van de 

CREG wel wat kritiek te lezen. U legt helder uit hoe u daar naar kijkt, 

maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik mij daar volledig comfortabel 

bij voel. Er staan immers verschillende waarschuwingen in de nota. 

Zoals collega Buyst zegt, gaat het over het algemeen over vrij 

technische discussies en dus is het soms moeilijk in te schatten in 

hoeverre de waarschuwingen ook impact zullen hebben, maar het zijn 

er toch wel wat.  

 

01.05 Kris Verduyckt (Vooruit): 

La ministre a clairement expliqué 

sa position par rapport aux 

critiques de la CREG mais je ne 

me sens pas complètement ras-

suré pour autant. L'incidence des 

nombreux avertissements formu-

lés est d'ailleurs difficile à évaluer, 

vu leur caractère technique. Ainsi, 

je comprends l'explication de la 

ministre concernant les années cli-

matiques et les arrêtés d'exécution 

manquants, mais il s'agit tout de 

même en l'occurrence de réchauf-

fement climatique et des enchères 
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Ik overloop ze even heel kort.  

 

Ik heb begrip voor uw uitleg over de klimaatjaren en voor het feit dat 

Elia zegt dat de uitvoeringsbesluiten van het ACER er vandaag nog 

niet zijn, maar het blijft voor een stuk zuurproeven, net omdat het over 

het aspect klimaatopwarming gaat en ook omdat iedereen weet dat 

de T-4-veiling – de eerste veiling – wellicht de belangrijkste wordt. De 

impact van de methodologie van de eerste veiling op de tweede 

veiling zal dus groot zijn.  

 

De discussie over de verbruikscurve en de inschatting van de kosten 

is ook niet nieuw. Daarover worden zware woorden gebruikt in de 

nota van de CREG. Ik lees daar het woord "onaanvaardbaar", wat ik 

redelijk stevig vind.  

 

Het derde punt betreft de betrouwbaarheidsnorm. 

 

We weten dat we niets verkeerd doen als we ons aan de huidige 

betrouwbaarheidsnorm houden. Toch zouden er strategische keuzes 

gemaakt kunnen worden. We weten immers dat er mogelijk een 

versoepeling komt. Dat is een derde waarschuwing die erin vervat is. 

 

Een vierde waarschuwing, die ik heel belangrijk vind, betreft de 

uitoefenprijs of de payback obligations. Elia en de CREG staan op dat 

vlak diametraal tegenover elkaar. Dat is de rode draad in het hele 

verhaal. Er wordt een bepaalde mogelijkheid tussen 243 en 300 euro 

geboden. De ene kiest voor het laagste bedrag, de andere voor het 

hoogste. Ik kan enkel vaststellen dat in de studie van Haulogy sprake 

is van 1,5 miljoen euro aan payback op een totaalbedrag van 

245 miljoen euro. Dat lijkt mij niet veel. Hopelijk houdt u met dat soort 

bedragen rekening in uw beslissing. Het kan immers niet zo zijn dat 

men flinke winsten maakt op andermans kosten. 

 

Een vijfde punt betreft de deratingfactoren rond opslag en 

vraagsturing. Dat vond ik een zeer moeilijk punt om te begrijpen, 

maar uw uitleg was heel helder. Blijft de vaststelling dat het verschil 

met buitenlandse projecten erg groot is. Hoe meer opslag en 

vraagsturing, des te lager het percentage. Dat uitgangspunt begrijp ik, 

maar toch heb ik niet het gevoel dat onze productiemarkt wordt 

gedomineerd door zulke factoren. Percentages van 11 tot 19 % blijf ik 

aan de lage kant vinden, vooral omdat het een impact heeft op het te 

veilen volume. 

 

Het zesde punt gaat over de correctienorm. Dat is een reeds 

genomen beslissing. Ook daarvan zegt de CREG dat de norm hoger 

ligt dan wat de commissie wilde. 

 

Ook over T-1 versus T-4 liggen de standpunten ver uit elkaar. Elia 

zegt dat als 2 gigawatt wordt doorgeschoven, de productiecapaciteit in 

T-4 wordt gediscrimineerd. Het zal immers bijna onmogelijk zijn om in 

T-4 nog een drempel te behalen. De CREG zegt precies het 

tegenovergestelde: als T-4 wordt overladen, is dat ten nadele van T-1. 

Mevrouw de minister, ik weet ook niet wat de beste oplossing is, maar 

ik weet wel dat er een gigantisch groot budget mee gemoeid is. Ik 

voel me dan ook heel ongemakkelijk bij dit soort uitspraken. Het enige 

wat ik nu kan doen, is er bij u op aandringen dat u de vele 

waarschuwingen ter harte neemt en er rekening mee houdt bij uw 

beslissingen. 

T-4, qui sont les premières et donc 

les plus importantes. Le débat 

portant sur la courbe de consom-

mation et l'estimation des coûts 

n'est pas nouveau non plus, mais 

la CREG utilise tout de même le 

terme "inacceptable", qui est tout 

sauf anodin. Nous ne commettons 

pas d'erreur en nous tenant à la 

norme de fiabilité actuelle mais 

des choix stratégiques pourraient 

également être opérés. 

 

Elia et la CREG ont des positions 

diamétralement opposées quant 

au prix d'exercice. J'espère que 

tous les montants sont pris en 

compte, car il serait inacceptable 

que des bénéfices substantiels 

soient engrangés au détriment de 

tiers. Les facteurs de réduction 

concernant le stockage et la 

gestion de la demande ont été 

clairement expliqués mais je n'ai 

pas l'impression que notre marché 

de la production soit dominé par 

de tels facteurs. Par ailleurs, la 

CREG indique que la norme de 

correction est plus élevée que 

demandé par la commission. 

 

Selon Elia, si les deux gigawatts 

sont transférés, la capacité de 

production en T-4 sera lésée et 

selon la CREG, si la T-4 est sur-

chargée ce sera au détriment de la 

T-1. Eu égard aux enjeux fi-

nanciers considérables, ces con-

tradictions me mettent mal à l'aise. 

Je ne peux qu'exhorter la ministre 

à tenir compte de ces différentes 

mises en garde.  

 

 

Est-il exact que l'étude d'adé-

quation de juin 2021 ne pourra 

plus influer sur la T-4, mais bien 

sur la T-1? Quelle est l'incidence 

des avis de la CREG et d'Elia sur 

l'évaluation du dossier par la 

Commission européenne? Pour ce 

qui est du prix d'exercice, la minis-

tre a-t-elle l'intention de choisir 

entre les deux options diamétrale-

ment opposées?  
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Tot slot had ik nog drie vragen. De adequacy and flexibility study van 

juni 2021 valt op een moment dat de veiling in feite van start is 

gegaan. Ik ga er dan ook van uit dat er geen impact meer kan zijn op 

T-4, in tegenstelling tot op T-1. Klopt dat? 

 

Hoe schat u deze adviezen van de CREG en Elia in? Wat is hun 

impact op de Europese beoordeling van het dossier of is er geen 

impact? 

 

De heer Wollants stelde al dat er een aantal extremen zijn betreffende 

de uitoefenprijs. Is het inderdaad uw intentie om het ene of het andere 

uiterste te kiezen of zal de keuze ergens tussenin liggen?  

 

01.06 Minister Tinne Van der Straeten: Ik heb de laatste drie 

concrete punten niet goed kunnen noteren. 

 

 

01.07  Kris Verduyckt (Vooruit): Mijn eerste vraag ging over de 

impact van de adequacy and flexibility study. De impact op T-4 is er 

niet meer, want de beslissing wordt in mei genomen. In juni volgt dan 

de volgende adequacy and flexibility study die deels zal worden 

uitgevoerd volgens de ACER-methodologie. Heeft dit wel nog een 

impact op de T-1? 

 

In hoeverre hebben de adviezen en de werknota's van de CREG en 

Elia die wij nu gezien hebben impact op de Europese beoordeling van 

het volledige dossier? 

 

Er moeten een aantal keuzes worden gemaakt. Is het uw intentie om 

een uiterste te kiezen of zullen uw keuzes, over bijvoorbeeld de 

uitoefenprijs of derating, ergens in het midden liggen? Hoe moet ik dat 

inschatten? 

 

 

01.08  Thierry Warmoes (PVDA-PTB): Mijn uiteenzetting is relatief 

lang. U bent niet echt ingegaan op het voorstel van de CREG over de 

volumebepaling en haar advies over het netbeheerdersverslag. Dat 

was ronduit vernietigend. Dat gaat niet over details. Het verslag was al 

eind januari beschikbaar, maar u hebt dat pas vrijgegeven nadat de 

aanpassing van de CRM-wet was goedgekeurd door dit Parlement. 

Dat is onaanvaardbaar. U belooft telkens maximale transparantie in 

dit dossier, maar keer op keer moeten we vaststellen dat "maximaal" 

voor u toch relatief laag ligt.  

 

U geeft informatie pas vrij nadat de beslissing al gevallen is. Ik zal de 

chronologie niet herhalen, die collega Ravyts al gegeven heeft. Maar 

het is ook weer vandaag het geval. De KB's zijn goedgekeurd in de 

ministerrad en ze liggen al bij de Raad van State. Eigenlijk zijn de 

beslissingen dus al genomen en u komt ze hier vandaag gewoon 

verdedigen. Dat is natuurlijk iets anders dan deze commissie te 

raadplegen, zoals in de CRM-resolutie staat. Raadplegen betekent 

eerst van gedachten wisselen, de discussie aangaan en dan pas 

beslissen. Formeel hebt u misschien gezegd dat u ons raadpleegt 

maar in de realiteit zijn de beslissingen al genomen, tenzij u die KB's 

nog zult bijsturen op basis van de discussie van vandaag. 

 

01.08  Thierry Warmoes (PVDA-

PTB): La ministre n'a pas évoqué 

de manière approfondie la pro-

position de la CREG concernant la 

fixation du volume ni son avis 

dévastateur sur le rapport du 

gestionnaire de réseau. Il est 

intolérable que la ministre n'ait 

rendu public ce rapport qu'après 

l'adoption de la modification de la 

loi sur le CRM. La transparence 

promise par la ministre reste 

théorique. Il en va de même 

aujourd'hui: les arrêtés royaux ont 

été approuvés et sont déjà sur la 

table du Conseil d'État.  

 

 

01.09 Minister Tinne Van der Straeten: Mijnheer Warmoes, het gaat 

over het ministerieel besluit, niet over de KB's. Het gaat over het 

ministerieel besluit dat zal volgen uit de KB's. Daarover vindt de 

01.09 Tinne Van der Straeten, 

ministre: La présente commission 

est aujourd'hui consultée au sujet 
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raadpleging plaats.  

 

de l'arrêté ministériel, mais pas au 

sujet des arrêtés royaux.  

 

01.10  Thierry Warmoes (PVDA-PTB): Ik stel voor dat u mij niet 

onderbreekt, want ik ga vandaag meer dingen zeggen die u niet zullen 

aanstaan. U moet dan maar in uw repliek antwoorden.  

 

In verband met transparantie merk ik op dat het ontwerpvoorstel van 

de CREG geen bijlagen heeft, niet op de website, en ook niet bij het 

exemplaar dat ons opgestuurd is. Nochtans wordt er wel verwezen 

naar bijlage 1, met de vragen van de CREG, waar u ook naar hebt 

verwezen. Waarom zijn die bijlagen er niet bij? Voor ons waren ze wel 

interessant geweest. 

 

In haar advies legt de CREG glashelder alle pijnpunten van het CRM-

dossier bloot. Die zijn hier al herhaaldelijk aan bod gekomen, maar uw 

voorgangster en uzelf hebben altijd geweigerd om daar iets aan te 

doen. U gaat dus gewoon verder waar mevrouw Marghem gestopt is, 

zonder enige bijsturing. Ook u en uw administratie volgen Elia 

blindelings. Of we u horen of Elia, dat blijft hetzelfde. U gebruikt zelfs 

dezelfde slides. Ik moet wel toegeven dat u veel pedagogischer bent, 

die verdienste hebt u wel. Vandaag is nog maar eens duidelijk 

gebleken dat u gewoon het standpunt van Elia vertaald hebt. Dat 

betekent dat u in dit dossier een grote verantwoordelijkheid draagt.  

 

De CREG is terecht snoeihard in haar analyse. Ze weigert formeel om 

een voorstel te bezorgen en stelt dat ze de facto voor het blok wordt 

gezet. Door een ernstig gebrek aan transparantie van Elia en het 

ontbreken van de gedetailleerde resultaten van haar simulaties is de 

CREG gedwongen een voorstel te doen dat feitelijk door Elia wordt 

bepaald. Ze kan alleen maar de weinige cijfers die Elia vrijgeeft in het 

netbeheerdersverslag optellen of aftrekken. Daar wordt haar rol toe 

beperkt.  

 

Collega Ravyts heeft het al gezegd, maar ik wil toch even de CREG 

citeren, want ik vond die woorden nogal straf. 

 

Letterlijk zegt de CREG: "Hierdoor kan de CREG geen onafhankelijk 

voorstel maken, maar wordt de CREG gedwongen een voorstel te 

maken dat in feite door Elia wordt bepaald." En verder: "Hierdoor kan 

de CREG haar voorstelbevoegdheid niet uitoefenen en kan zij dus 

niet overgaan tot het omzetten van het huidige ontwerpvoorstel in een 

formeel voorstel." Verder nog: "Aangezien het KB volume-

methodologie fundamenteel verschilt van het voorstel-CREG, meent 

de CREG dat haar voorstelbevoegdheid, die haar werd toegekend 

door de Europese elektriciteitsverordening miskend wordt." 

 

Dat zijn toch zeer straffe termen. De CREG herhaalt ook haar kritiek 

dat het netbeheerdersverslag in strijd is met de Europese regelgeving. 

Zij vraagt dus nieuwe berekeningen. 

 

De kritiek van de CREG heeft natuurlijk één rode draad: de nood aan 

vervangcapaciteit en de nood aan subsidies worden zwaar overschat. 

Het volume wordt overschat en de inkomsten van de capaciteit-

houders worden onderschat. 

 

Het blijft mij verbazen dat hoe meer de tijd vordert, zowel u, mevrouw 

de minister, als Elia en de AD Energie elke gefundeerde kritiek van de 

01.10 Thierry Warmoes (PVDA-

PTB): Le projet de proposition de 

la CREG ne contient pas 

d'annexes, alors qu'il y est pour-

tant fait référence. Pourquoi ne 

disposons-nous pas des annexes? 

 

Dans son avis, la CREG met en 

lumière tous les points du CRM 

qui posent problème. La ministre 

Van der Straeten poursuit là où 

l'ex-ministre Marghem s'était 

arrêtée, sans aucun ajustement, et 

suit aveuglément Elia. La CREG 

refuse de fournir une proposition 

et affirme qu'on lui force la main. 

En raison du manque de trans-

parence dont fait preuve Elia, la 

CREG se voit contrainte de 

formuler une proposition qui est, 

de facto, déterminée par Elia. 

 

La CREG reproche une nouvelle 

fois au gestionnaire de réseau de 

transport de présenter un rapport 

contraire à la réglementation 

européenne et elle réclame de 

nouveaux calculs. Elle estime que 

les besoins en matière de capacité 

de remplacement et de 

subventions sont significativement 

surestimés, tandis que le volume 

et les recettes des détenteurs de 

capacité sont pour leur part sous-

estimés. Ces critiques sont 

balayées d'un simple revers de la 

main. 

 

Plus nous creusons ce dossier, 

plus il fait naître des suspicions. Il 

semble que le but consiste à 

construire un maximum de cen-

trales au gaz et d'octroyer le plus 

de subventions possibles aux 

multinationales. Plus la production 

d'énergie renouvelable augmen-

tera, plus le nombre d'heures de 

fonctionnement des centrales clas-

siques diminuera et il faudra alors 

leur allouer plus de subventions 

pour préserver leurs bénéfices. 

Les consommateurs feront ensuite 

les frais de ces aides inutiles.  
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CREG blijven negeren zonder ernstig argument. Wij steunen 

uiteraard de vraag van de CREG voor nieuwe berekeningen. Had 

men die al lang geleden gemaakt, dan waren die vandaag 

waarschijnlijk al beschikbaar. 

 

De huidige aanpak is duidelijk doorgestoken kaart: het bouwen van 

zoveel mogelijk gascentrales om zoveel mogelijk subsidies door te 

sluizen naar de grote energiemultinationals. 

 

Wij vragen ons al een tijdje af waarom u zo koppig aan dat scenario 

vasthoudt. Hoe meer wij graven, hoe meer de hele zaak ons verdacht 

lijkt. Het blijkt nu dat de winsten van de energiemultinationals dalen. 

Eigenlijk kunnen wij bijna denken dat het CRM ontworpen is, niet om 

de bevoorradingszekerheid te garanderen, maar wel om de dalende 

winsten van de energiemultinationals op peil te houden. 

 

Het CRM is natuurlijk een uiting van het dreigend marktfalen door de 

energietransitie. Naarmate er meer hernieuwbare energie is, verlaagt 

het aantal draaiuren van de klassieke centrales. Daardoor wordt 

natuurlijk het businessmodel van de energiemultinationals bedreigd 

en dalen hun winsten. Naarmate hernieuwbare energie dominanter 

wordt en naar 60 % of 70 % van de energiemix zal stijgen, zal dat 

'probleem', dat hun probleem is maar niet ons probleem, nog groter 

worden. Er zullen meer en meer subsidies gegeven moeten worden 

voor minder en minder energieproductie door de klassieke centrales, 

alleen om de winsten van de privébedrijven op peil te houden. 

 

Door de energietransitie over te laten aan de markt, draaien de 

burgers dus op voor de grotere kosten en worden er onnodige 

subsidies uitgedeeld in plaats van dat belastinggeld veel efficiënter en 

effectiever gebruikt wordt. De oplossing is nochtans eenvoudig. Wij 

hebben het al verschillende keren herhaald. Neem die energietransitie 

in godsnaam in publieke handen, zodat de winsthonger geen rem 

meer is op de transitie en zodat de opbrengsten ervan terugvloeien 

naar de gemeenschap. 

 

Nu betalen de burgers sowieso het gelag om de winsten van de 

energiemultinationals op peil te houden. Ik weet niet of u dat beseft, 

maar de burgers zijn niet zo dom, de transitie zal hun een pak geld 

kosten. U en uw partij zullen daarvoor dan waarschijnlijk vroeg of laat 

de prijs moeten betalen. 

 

Als er geen nieuwe berekeningen uitgevoerd worden, stelt de CREG 

inderdaad voor om 2 gigawatt extra te reserveren voor de T-1-veiling 

in 2023 en dus om het te veilen volume voor de T-4-veiling dit jaar in 

oktober te verminderen met 2 gigawatt. Dat wil zeggen dat er volgens 

de CREG geen nieuwe gascentrale moet gebouwd worden, 

aangezien er momenteel reeds meer dan 7,2 gigawatt capaciteit 

aanwezig is op de markt. 

 

Dat lijkt ons een wijze en voorzichtige beslissing, gelet op de vele 

twijfels en gelet op het feit dat de nieuwe adequacy and flexibility 

study van Elia, die vanaf juni ter beschikking zal zijn, rekening zal 

houden met een aantal aspecten van de klimaatverandering. Men zal 

dan te laat zijn. Het is dus wijs om daarop te wachten, net zoals op de 

verdere implementatie van de Europese methodologie. 

 

Ik ga niet verder in op de kritische opmerkingen van de CREG. Die 

Afin que la transition énergétique 

ne soit plus freinée par la cupidité 

et que les recettes soient réin-

jectées dans la collectivité, nous 

suggérons d'en confier la gestion 

au secteur public.  

 

S'il n'est pas procédé à de nou-

veaux calculs, la CREG propose 

de réserver 2 gigawatts supplé-

mentaires pour l'enchère T-1 en 

2023. Cela signifie qu'aucune 

nouvelle centrale au gaz ne doit 

être construite. Nous pouvons, le 

cas échéant, attendre la nouvelle 

étude d'adéquation et de flexibilité 

d'Elia, qui tiendra compte du 

changement climatique. 

 

Elia affirme, dans son avis, que la 

méthodologie européenne ne doit 

pas être appliquée dans le cadre 

de la fixation des paramètres 

CRM. La ministre partage-t-elle ce 

point de vue? Elia indique 

également que nous ne devons 

pas tenir compte du changement 

climatique lors de l'enchère, alors 

qu'elle envisage de le faire dans la 

prochaine étude sur la sécurité 

d'approvisionnement. Les pro-
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zijn allang bekend, ook al blijft de meerderheid ze negeren. Ik wil wel 

ingaan op het advies van Elia op het voorstel van de CREG en op uw 

standpunt over een aantal toch wel opmerkelijke uitspraken van Elia, 

mevrouw de minister. 

 

Elia stelt in het advies dat de Europese methodologie opgesteld door 

ACER, niet toegepast moet worden bij de bepaling van de CRM-

parameters. Bent u van mening dat de Europese methodologie niet 

gebruikt moet worden voor de dimensionering van het CRM? Gaat u 

akkoord met dat standpunt van Elia? 

 

Elia zegt dat wij geen rekening moeten houden met klimaat-

verandering tijdens de veiling. Dat is natuurlijk wel hypocriet, want Elia 

is wel van plan om dat te doen in de volgende bevoorradings-

zekerheidsstudie, die er komt tegen juni, en de volgende CRM-

veilingen zullen wel gebaseerd zijn op de Europese methodologie. 

Waarom doet men dat dan niet voor de eerste veiling in oktober? 

 

Mevrouw de minister, u zult waarschijnlijk antwoorden dat de ACER-

methodologie niet plug and play is en dat er nog veel bijkomende 

stappen moeten gezet worden vooraleer de nieuwe methodologie 

toegepast kan worden. U hebt dat reeds een paar keer herhaald. U 

zult stellen dat wij daarom nu geen rekening kunnen houden met de 

klimaatverandering. Dat is echter niet juist. U kunt eenvoudig het 

aantal gebruikte klimaatjaren verminderen. Daarvoor is er geen 

ingewikkelde modellering nodig. 

 

U hebt optie 1 gekozen om de toekomst te voorspellen aan de hand 

van modellering, maar in afwachting daarvan kunnen we wel al het 

aantal klimaatjaren beperken. Het bewijs dat dit niet ingewikkeld is, is 

dat Elia dat al heeft gedaan, op vraag van de CREG. Eigenlijk 

gebruikt u een argument dat geen hout snijdt. Er is dus een pertinente 

onwil bij Elia en bij u om dit toe te passen. 

 

U zult nu natuurlijk zeggen dat dit cherrypicking is – ook een 

modewoord – als we ons beperken tot de meeste recente 

30 klimaatjaren. Dat klopt ook niet, want wat de CREG vraagt, is geen 

cherrypicking. De CREG vraagt om de Europese methodologie toe te 

passen en die stelt meerdere opties voor. Het is een van de valabele 

opties en het is gemakkelijk uit te voeren. Als de andere opties, zoals 

modellering, nog niet operationeel zijn, waarom dan niet deze optie 

toepassen? Die kan immers perfect. 

 

De enige mogelijke conclusie die ik daaruit kan trekken, is dat u 

weigert rekening te houden met klimaatverandering, althans voor 

deze eerste veiling, en dat u er alles aan doet om zoveel mogelijk 

subsidies naar de energiemultinationals door te sluizen voor de bouw 

van nieuwe vervuilende gascentrales. Mevrouw de minister, ik vind 

het toch straf van u dat u geen rekening houdt met de klimaat-

verandering. 

 

Het tweede punt betreft een opvallende uitspraak van Elia. Elia stelt 

dat de Europese ACER-methodologie niet moet worden gevolgd voor 

de dimensionering, maar wel voor de beoordeling van de 

toereikendheid van de elektriciteitsvoorziening. Bent u van mening dat 

de ACER-methodologieën van het ERAA zijn gevolgd bij de 

vaststelling van de noodzaak van een CRM? Dit is misschien een 

retorische vraag. 

chaines enchères reposeront en 

revanche sur la méthodologie 

européenne. Pourquoi ne pas 

l'appliquer, dans ce cas, pour la 

première enchère en octobre? Il 

n'est pas nécessaire de recourir à 

un modèle compliqué pour en tenir 

compte dès à présent. 

 

Elia affirme que la méthodologie 

développée par l'agence euro-

péenne ACER doit être appliquée 

pour évaluer l'adéquation de 

l'approvisionnement en électricité 

et non pour régler la question du 

dimensionnement. Les méthodo-

logies ACER de l'ERAA ont-elles 

été suivies pour déterminer la 

nécessité d'un CRM? Il n'est en 

effet pas possible d'instaurer un 

CRM avant qu'un problème de 

sécurité d'approvisionnement ait 

été constaté au sein de l'ERAA et 

du NRAA. 

 

Jusqu'à présent, aucune étude 

européenne ne montre que la 

Belgique présente un problème de 

sécurité d'approvisionnement.  
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Elia geeft toe dat er tot op heden nog geen Europese beoordeling van 

de toereikendheid van de elektriciteitsvoorziening heeft plaats-

gevonden. Ik heb u dat al verschillende keren gevraagd en u hebt 

daarop nog nooit geantwoord. Volgens artikel 21, § 4, van de 

Europese elektriciteitsverordening kan een CRM-mechanisme enkel 

worden goedgekeurd als er in het European resource adequacy 

assessment (ERAA) én in het national resource adequacy 

assessment (NRAA) een probleem wordt vastgesteld met de 

bevoorradingszekerheid. 

 

Met andere woorden, er kan geen CRM worden geïmplementeerd 

vooraleer er in beide studies sprake is van een probleem of een 

tekort. Tot op heden is er geen Europese studie die aantoont dat er in 

België een probleem is met de bevoorradingszekerheid. Bent u van 

mening dat, volgens die verordening, het ERAA noodzakelijk is om de 

noodzaak van het CRM goed te keuren of niet? 

 

De Belgische bevoorradingszekerheidsstudie die de zogenaamde 

nood aan een Belgische CRM aantoont, dateert van juni 2019. Het is 

glashelder dat de Europese methodologie toen niet werd gevolgd, 

men zou bijna kunnen zeggen, in tempore non suspecto. 

 

Hetzelfde kan ook worden gezegd voor het referentiescenario dat nu 

wordt toegepast, MAF 2019, met enkele aanpassingen. Ook dat 

voldoet niet aan de Europese methodologie. Dan is het toch 

opmerkelijk dat Elia zelf stelt dat de Europese methodologie moet 

worden gevolgd voor het aantonen van de noodzaak van een CRM, 

maar het dan niet heeft gedaan. 

 

Kunt u verwijzen naar een studie die én de Europese methodologie 

volgt én aantoont dat het CRM noodzakelijk is? Dat kunt u natuurlijk 

niet. Dat is een groot probleem, want hier doet u eigenlijk zelf aan 

cherrypicking. Die spreidstand kan moeilijk groter zijn. Elia zegt zelf 

dat de Europese methodologie moet worden gevolgd en doet het 

vervolgens zelf niet. Dat is toch wel bijzonder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'étude belge relative à la sécurité 

d'approvisionnement, qui démon-

tre la prétendue urgence d'un 

mécanisme de rémunération de la 

capacité (CRM), date de juin 2019 

et n'a pas respecté, à l'époque, la 

méthodologie européenne. 

 

Le scénario de référence ne 

répond pas non plus à la méthodo-

logie européenne. Il est clair que la 

ministre picore. 

 

In heel deze discussie vertrekken we nog altijd van de heersende, 

zeer strenge betrouwbaarheidsnormen. U hebt trouwens een vergelij-

king met andere landen gemaakt. U weet ook dat de Europese regels 

bepalen dat België een nieuwe norm moet vastleggen op basis van 

een studie van de parameter (VoLL), de kostprijs van de 

stroomonderbreking. 

 

In haar advies stipt de CREG aan dat de huidige betrouwbaarheids-

norm, dus de LOLE van 3 uur, hoogstwaarschijnlijk te streng is. Dat 

betekent dat het van cruciaal belang is dat we zo snel mogelijk een 

meer correcte betrouwbaarheidsnorm moeten bepalen, een minder 

strenge norm die in lijn is met de Europese methodologie. Dat zal 

ervoor zorgen dat de nood aan vervangcapaciteit nog kleiner zal zijn 

dan wat nu wordt berekend. 

 

Trouwens, de nieuwe CRM-wet bepaalt dat de betrouwbaarheidsnorm 

die op 15 september van toepassing is, geldt voor de volgende CRM-

veilingen. Het is dus belangrijk dat de nieuwe betrouwbaarheidsnorm 

voor 15 september 2021 wordt vastgesteld. Kunt u garanderen dat die 

nieuwe norm er voor 15 september zal zijn? 

 

Les règles européennes imposent 

à la Belgique de fixer une nouvelle 

norme sur la base d'une étude du 

coût de la coupure de courant. 

 

La CREG signale que la norme de 

fiabilité actuelle est trop stricte. 

Nous devons définir dans les plus 

brefs délais une norme de fiabilité 

qui soit plus correcte afin de 

réduire le besoin de capacité de 

remplacement. Cette nouvelle 

norme verra-t-elle le jour avant le 

15 septembre et donc avant la 

prochaine enchère? 
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AD Energie en Elia verwijten de CREG dat ze geen enkele 

kwantitatieve of technische onderbouwing geeft aan haar voorstel om 

2 gigawatt te verplaatsen van T-4 naar T-1. Uiteraard niet, want ze 

beschikt niet over de middelen en nog minder over de modellen om 

dat te berekenen. De CREG vraagt in eerste instantie een 

herberekening. Het is ook niet de eerste keer dat zij dat vraagt. U gaat 

natuurlijk zeggen dat daar geen tijd voor is, maar eigenlijk hebt u 

sinds uw aantreden geweigerd om dat bij te sturen. Ook uw 

voorgangster heeft dat altijd geweigerd. Dat zijn wij niet vergeten. 

 

Mevrouw Marghem kan namens de MR nu haar bezorgdheid over de 

kostprijs voor de consument uitspreken, maar zij is natuurlijk 

medeverantwoordelijk voor de overschatting en het in de wind slaan 

van alle opmerkingen en suggesties om de kostprijs te verlagen. Dat 

u dat als groene minister ook weigert te doen en gewoon meegaat in 

wat de energielobby bepaalt, vind ik bijzonder ontluisterend. 

 

In zijn advies schildert Elia ook het voorstel van de CREG af als 

onrealistisch door het uit de context te rukken, met een berekening 

van de benodigde capaciteit aan vraagbeheer in de T-1-veiling. Dat is 

intellectueel oneerlijk, want dat is natuurlijk niet wat de CREG 

voorstelt. Dat de CREG voorstelt om 2 gigawatt door te schuiven naar 

T-1, is natuurlijk omdat u en Elia in 2023 geen andere keuze hebben 

dan rekening te houden met de Europese methodologie. Elia zal 

worden gedwongen, of hij dat nu graag heeft of niet, om wel rekening 

te houden met de klimaatverandering en om de inkomsten wel correct 

in te schatten, op basis van de correcte betrouwbaarheidsnormen. 

 

Uit al die aanpassingen zal de nood aan bijkomend volume aanzienlijk 

verminderen. Op die manier zullen duurzame alternatieven voor 

nieuwe gascentrales ook meer kansen krijgen. Een overschatting van 

het volume nu zal achteraf leiden tot een rechtzetting van het volume 

dat nog in T-1 geveild wordt. Dan zal er amper nog volume zijn, met 

als gevolg dat alle subsidies dan naar de gascentrales zullen gaan en 

niet naar duurzamere alternatieven, zoals het vraagbeheer of opslag. 

 

U zegt dat u het voorstel van de CREG volgt, zonder 2 gigawatt te 

verschuiven van T-4 naar T-1. Dat is eigenlijk het voorstel van Elia, 

laten we daarover duidelijk zijn. Dat is een volume van 9,2 gigawatt, 

maar dat is een derated volume. De vraag is dus hoeveel het volume 

aan bestaande capaciteit vandaag derated is. Als we dat weten, 

weten we natuurlijk ook op hoeveel volume nieuwe capaciteit u mikt. 

 

Collega's, alvorens het nog even te hebben over de reductiefactoren 

en de uitoefenprijs, wil ik nog verwijzen naar een passage uit het 

advies van Elia, waarin duidelijk gemaakt wordt waarover het hier 

gaat. U hebt het bijna woordelijk herhaald, mevrouw de minister: "Elia 

wenst aan te duiden dat een dergelijke wijziging" – het verplaatsen 

van 2 gigawatt naar T-1 – "riskeert dat er geen nieuwe capaciteit in T-

4 gecontracteerd wordt." 

 

Elia concludeert vervolgens dat het voorstel van de CREG bepaalde 

technologieën uitsluit en bijgevolg strijdig is met het principe van de 

technologieneutraliteit. Ik zou graag hebben dat de leden van 

meerderheid en oppositie daar even bij stilstaan. Elia vertrekt dus a 

priori van de bouw van nieuwe gascentrales. Dat is de conclusie. Het 

voorstel van de CREG laat dat niet toe. Daardoor is Elia natuurlijk niet 

gelukkig met het advies van de CREG, indien ik die zachte termen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fait qu'une ministre écolo 

refuse simplement d'examiner les 

propositions visant à réduire le 

coût et obtempère tout bonnement 

à ce que décrète le lobby de 

l'énergie me déçoit. Elia raisonne 

en fonction de la construction de 

nouvelles centrales au gaz. Lors-

que la CREG conclura de ses 

calculs à la non-nécessité de ces 

nouvelles centrales, Elia jugera la 

proposition de la CREG contraire à 

la neutralité technologique. Ce 

sera le monde à l'envers. 
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mag gebruiken. Wanneer uit haar berekeningen immers blijkt dat de 

nieuwe gascentrales niet nodig zijn, is het punt natuurlijk dat zij in 

strijd zijn met de technologieneutraliteit. Dat is de wereld op zijn kop. 

Mevrouw de minister, eigenlijk weet ik wat u vindt van die redenering 

van Elia. U hebt dat bijna met dezelfde woorden aangegeven in uw 

presentatie. Wij kunnen moeilijk een betere illustratie vinden van de 

manier waarop de energielobby pusht voor de subsidiëring van 

nieuwe gascentrales. 

 

Tot slot, ik wou nog even ingaan op een aantal andere aspecten uit 

het advies van de CREG.  

 

Ik wil het gezien het belang eerst hebben over de referentieprijs, in het 

bijzonder over de uitoefenprijs. Daarover hebt u naar mijn mening, 

tenzij ik me heb gemist, niet gesproken. De CREG stelt dat de 

uitoefenprijs heel hoog is. Elia bepaalt die prijs op 300 euro per 

megawattuur. De CREG stelt een lagere uitoefenprijs voor, namelijk 

230 à 245 euro per megawattuur. Dat is wel belangrijk, aangezien de 

uitoefenprijs bedoeld is om woekerwinsten door de producenten tegen 

te gaan. Daarover hebt u niks gezegd. Ik had dus graag van u 

geweten welke uitoefenprijs u zult hanteren. 

 

De intermediaire maximumprijzen beschouwt de CREG als te laag. 

Op de correctiefactor bent u even snel ingegaan. U hebt een grafiek 

laten zien, waarop de factor 1,5 staat, die u hebt gekozen. Ik herhaal 

dat het advies van de CREG het over een correctiefactor van 1,1 had. 

U geeft aan dat u geen reden hebt om aan de factor 1,5 te twijfelen. 

Dat is uw keuze, maar dat maakt de kostprijs alweer hoger. Ik bedoel 

de subsidie voor de winnaars en de kostprijs voor de belastingbetaler. 

 

Tot slot, de CREG oordeelt dat het onmogelijk is om over de reductie-

factoren, die zij als erg laag beschouwt, een advies uit te brengen, 

aangezien ze heel summier zijn en zij stelt voor te onderzoeken of de 

methodologie wel gepast is. Waarschijnlijk zal ze moeten worden 

aangepast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CREG fait remarquer que le 

prix d'exercice est trop élevé. Quel 

prix d'exercice la ministre appli-

quera-t-elle? Les prix maximums 

intermédiaires sont trop bas aux 

yeux de la CREG. La fixation du 

facteur de correction à 1,5 

engendre aussi un coût plus élevé.  

 

La CREG juge impossible de 

produire un avis au sujet des 

facteurs de réduction et propose 

d'examiner si la méthodologie est 

bien adaptée. Il faudra probable-

ment ajuster celle-ci. 

 

01.11  Marie-Christine Marghem (MR): Monsieur le président, je 

vous ai écoutés de loin, mais je vous ai bien entendus, tous autant 

que vous êtes, et je vous remercie de me donner la parole.  

 

Madame la ministre, j'aimerais parler à tout le monde dans ce 

dossier, et pas seulement à vous. J'ai entendu beaucoup de choses 

et je voudrais tout d'abord rappeler que ce type de dossier est 

extrêmement difficile à connaître, à comprendre et à gérer, et pour qui 

que ce soit. Toute personne qui y est confrontée se trouve face à la 

même difficulté. Nous devons essayer de comprendre cela. C'est la 

raison pour laquelle il est important d'être le plus transparent possible. 

 

J'ai quand même entendu, et je le dis gentiment, des partis de la 

majorité s'exprimer au sujet de la transparence. Je reconnais 

M. Verduyckt, que je crois voir là-bas, même si je n'ai pas mes 

lunettes. Je l'ai entendu dire que la transparence a une grande 

importance et permet justement d'éliminer les inquiétudes, de 

s'approprier le dossier tout en lui donnant une large assise 

démocratique. C'est cela qui finalement est important. C'est la raison 

pour laquelle, contrairement à ce que j'ai entendu encore ici il y a 

quelques instants, j'avais moi-même fait en sorte que le comité de 

suivi soit entendu très régulièrement. Je dirai honnêtement que c'est 

01.11 Marie-Christine Marghem 

(MR): Dit soort dossiers is voor 

wie dan ook moeilijk te begrijpen, 

doorgronden en beheren. Daarom 

moet men zo transparant mogelijk 

zijn. 

 

Ik heb de heer Verduyckt horen 

zeggen dat transparantie de 

bezorgdheid kan wegnemen en 

ervoor kan zorgen dat men zich 

het dossier eigen kan maken 

waarbij er ook een breed demo-

cratisch draagvlak kan ontstaan. 

Daarom heb ik, in tegenstelling tot 

wat ik net gehoord heb, ervoor 

gezorgd dat het opvolgingscomité 

regelmatig gehoord werd. Ik beken 

dat ik dat gedaan heb onder vurige 

impuls van de oppositie. Uw partij, 

die toen in die oppositie zat, 

hamerde op de grootst mogelijke 
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sous l'impulsion de l'opposition, et à sa demande brûlante, que je l'ai 

fait. Votre parti se trouvait aussi à l'époque dans cette opposition et 

faisait partie de ceux qui réclamaient la plus grande transparence et 

l'échange avec toutes les forces vives qui travaillent autour de ce 

dossier. Il ne faut donc pas l'oublier. Autres temps, autres mœurs 

peut-être, mais le dossier est toujours le même. Il est toujours aussi 

compliqué. 

 

On en a fixé, sous la précédente législature, le cadre général. Nous 

l'avons fait naître. Maintenant, l'enfant commence à être nourri, à 

prendre de la chair, et à grandir. L'inquiétude légitime de certains, que 

j'ai entendue aussi dans les partis de la majorité, est le coût. 

J'entends certaines voix qui vont carrément dans le sens opposé. 

C'est une posture de discours qui consiste à dire: "Pour nous, le CRM 

n'est pas indispensable. Il ne générera que des coûts et des difficultés 

supplémentaires. C'est finalement parce que la ministre et son 

cabinet sont sous la coupe des lobbies du gaz et des lobbies 

énergétiques que nous poursuivons dans une voie qui s'avérera 

finalement trop lourde à soutenir pour notre système". Si j'entends 

bien ce qu'on dit, c'est carrément inutile. 

 

Je voudrais quand même remettre l'église au milieu du village et dire 

que nous savons très bien, quand on connaît un peu le système 

énergétique belge, qu'il y a de nombreuses capacités existantes mais 

qu'elles sont anciennes, pas aux normes de performance actuelles, et 

qu'elles ont besoin de soutien, dont elles bénéficient d'ailleurs dans le 

périmètre de la réserve stratégique. 

 

Depuis peu de temps, quand les annonces ont été faites sous la 

précédente législature de la possibilité de faire naître un système 

CRM dans notre droit belge, elles sont revenues dans notre marché 

parce qu'elles ont retrouvé l'appétit d'entreprendre. Cela concerne 

d'une part le marché. 

 

D'autre part, leur flexibilité et donc la performance que nous 

attendons, qui doit être la meilleure, nous permet aussi d'accéder à 

une flexibilité dont nous avons besoin quoi qu'il arrive dans notre 

système. En effet, que nous prolongions ou non - parce que nous 

sommes tenus de le faire et que cela a toujours été le cas - des 

centrales nucléaires, nous avons besoin de la flexibilité d'autres 

sources d'énergie. 

 

J'irai un pas plus loin, madame la ministre. Puisque, comme vous 

l'avez rappelé en début de séance, vous ne fixerez les volumes que 

dans un mois, je vous demande vraiment de profiter de ce temps 

après le "congé" de Pâques – parce que je sais que vous n'allez pas 

vous reposer et nous non plus peut-être –, pour faire en sorte que 

nous puissions entendre le comité de suivi pour avoir tous les détails 

et de nouveau se reconnecter avec l'ensemble des difficultés et des 

nuances de ce dossier. 

 

Ensuite, une inquiétude participe d'un sentiment de retrait et 

d'opposition mal placée peut-être. De fait, nous n'avons pas de vue 

sur l'état actuel de vos discussions avec la Commission européenne. 

Or, il est quand même très important que nous puissions savoir où 

vous en êtes avec la Commission européenne. À de nombreuses 

reprises, j'ai dû répondre à des questions et je l'ai fait car je suis 

assez ouverte et directe de tempérament. Combien de fois j'ai vu la 

transparantie en informatie-

uitwisseling. Dat moet men niet uit 

het oog verliezen. 

 

Tijdens de vorige legislatuur werd 

er een algemeen kader voor het 

dossier bepaald, en dat begint nu 

te groeien. De gerechtvaardigde 

bezorgdheid van sommigen zijn de 

kosten. Andere stemmen gaan 

volledig in de tegenovergestelde 

richting en menen dat het CRM 

niet onontbeerlijk is, dat het te 

duur is en te zwaar om te dragen 

voor ons systeem. 

 

Wie een beetje afweet van het 

Belgische energiesysteem weet 

dat er veel capaciteit is in de be-

staande infrastructuur, maar dat 

die oud is, niet voldoet aan de 

huidige performantiestandaarden 

en ondersteuning nodig heeft. 

 

Er is heel wat capaciteit, maar ze 

voldoet niet aan de huidige 

performantienormen. Ze moet on-

dersteund worden en maakt daar 

aanspraak op binnen de perimeter 

van de strategische reserve. On-

langs, toen de mogelijkheid zich 

voordeed om in het Belgische 

recht een CRM te verankeren, is 

ze opnieuw op onze markt 

gekomen, aangezien ze de wil om 

te ondernemen hervonden heeft. 

 

Anderzijds geeft de performantie, 

waarvan we verwachten dat ze zal 

verbeteren, ons de mogelijkheid 

om de flexibiliteit van andere 

energiebronnen aan te wenden, 

die onontbeerlijk is, ongeacht of 

we de levensduur van de kern-

centrales al dan niet verlengen. 

 

Aangezien u de volumes pas over 

een maand zult vastleggen, vraag 

ik u om de tijd na de paasvakantie 

te benutten om het opvolgings-

comité te horen en de moei-

lijkheden en de nuances van dit 

dossier opnieuw ter harte te ne-

men. 

 

We moeten ook weten hoe u 

ervoor staat ten aanzien van de 

Europese Commissie. Mijn ge-
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Commission, ce que je lui ai dit, ce qu'on m'a répondu, mes prises de 

rendez-vous avec la Commission parlementaire quelque temps après, 

mes nouveaux rendez-vous avec la Commission... Tout cela est donc 

possible. Je trouve qu'il faut le faire. C'est tellement important de 

connaître le chemin dans lequel nous nous trouvons et de savoir 

comment la Commission va recevoir certains éléments importants de 

notre dossier, du dossier belge. 

 

Un élément fondamental se trouve dans ce dossier: le coût. Il y a 

deux éléments fondamentaux en réalité, avec la sécurité d'approvi-

sionnement. Je ne doute pas que tout le monde ici soit persuadé que 

la sécurité d'approvisionnement de tous les Belges et des entreprises 

belges est fondamentale. 

 

On ne peut certainement pas faire l'économie d'un mégawatt en cette 

matière. On ne peut pas, à un moment donné, être confronté à un 

plan de délestage dans un pays développé comme le nôtre qui fait 

partie de l'Europe, une union d'États développés qui essaient 

justement de mutualiser leurs efforts pour que personne ne soit 

confronté à un problème de sécurité d'approvisionnement. Il y a le 

problème de principe – ce serait vraiment une honte – et il y a aussi le 

problème technique – ce serait une catastrophe technique avec des 

dommages incommensurables à la clé. 

 

La Commission européenne s'intéressera à cette problématique du 

coût de façon extrêmement précise. Ce vecteur-là est, pour elle, le 

plus important dans la catégorie de raisonnement qui est la sienne, 

c'est-à-dire le fait de savoir s'il y a une aide d'État compatible ou non 

avec les règles européennes? C'est la raison pour laquelle il nous faut 

avoir une vue sur votre échange avec la Commission européenne et 

savoir vers quoi l'on se dirige. 

 

Quand vous aurez fixé avec le gouvernement les volumes, que vous 

reviendrez vers nous avec cette information, systématiquement après 

coup – vous êtes dans un exécutif et nous sommes dans un 

Parlement, certes –, vous nous expliquerez tout cela. Mais nous ne 

saurons toujours pas si la Commission européenne accepte la 

conséquence du volume retenu en termes de connaissances du 

marché et de ce que cela pourrait coûter. D'autant plus qu'il y a 

malgré tout quelque chose de bizarre et je voudrais vous poser une 

question à cet effet. 

 

J'ai cru comprendre – mais à vous de préciser de façon extrêmement 

pointue – que pour la première année, nous utiliserons les revenus 

médians. C'est un peu étonnant dans la mesure où Elia est en train 

de faire son étude d'adéquation et de flexibilité en utilisant les 

paramètres différents de revenus de la méthode ACER, la méthode 

européenne. D'un côté, nous aurons une étude d'adéquation et de 

flexibilité utilisant une méthode X, et d'un autre, pour la première 

année, la méthode ancienne d'Elia – celle qu'elle a utilisée jusqu'à 

présent – basée sur les revenus médians dont le risque est – cela a 

été dit par plusieurs intervenants et tout le monde a compris – 

d'évaluer trop fortement ou de conduire à une évaluation des coûts 

qui soit surélevée. 

 

Pour les investissements à un an, cela n'est pas grave. On changera 

après. Mais pour ceux qui vont courir sur plusieurs années, pour les 

gros investisseurs qui vont remettre leurs prix pour de nouvelles 

dachtewisselingen met die in-

stantie hebben herhaaldelijk het 

voorwerp van parlementaire vra-

gen uitgemaakt. Het is zeer be-

langrijk om te weten welke weg er 

bewandeld wordt en hoe de 

Europese Commissie de belang-

rijke aspecten van het Belgische 

dossier zal opvatten. 

 

Twee fundamentele aspecten 

daarvan zijn de kosten en de con-

tinuïteit van de energievoorziening 

voor de Belgische burgers en 

bedrijven. 

 

Het mag niet zover komen dat er 

een afschakelplan in werking ge-

steld moet worden in een 

ontwikkeld land als het onze, in 

een Unie die tracht de inspannin-

gen te bundelen om ervoor te 

zorgen dat dat niemand overkomt. 

Dat zou zowel een schande als 

een ramp zijn. 

 

De Europese Commissie zal de 

kwestie van de kosten – die zij als 

het belangrijkste aspect be-

schouwt – onder de loep nemen 

en zich afvragen of staatssteun al 

dan niet verenigbaar is met de 

Europese regels. Wanneer u ons 

de vastgestelde volumes zult 

komen voorstellen, zullen we nog 

altijd niet weten hoeveel dat zou 

kunnen kosten. Ik meen begrepen 

te hebben dat we de mediane 

inkomsten voor het eerste jaar 

zouden gebruiken, wat verbazend 

is, aangezien Elia voor zijn 

adequacy- en flexibiliteitsstudie 

andere parameters voor de 

inkomsten hanteert. Het gevaar 

bestaat dat de kosten daardoor 

aan de hoge kant geraamd wor-

den. 

 

Voor de grote investeerders die 

prijzen voor nieuwe voorzieningen 

op ons grondgebied voor een 

periode van tien of vijftien jaar 

zullen indienen, zal dat proble-

matisch blijken te zijn. 

 

De Europese Commissie zal dat 

snel in de gaten krijgen. We heb-

ben er dus belang bij om voor dat 
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infrastructures sur notre territoire pendant plus qu'un an (la plupart du 

temps pour 10 à 15 ans), la difficulté sera majeure. 

 

Il ne faut pas s'imaginer que la Commission européenne ne va pas le 

constater et ne va pas le comprendre. Si on veut manager et arriver à 

mener à bien ce processus, l'État belge devra veiller à assurer un 

encadrement de tout cela. Il faut qu'on ait au moins une capacité de 

réaction et d'anticipation par rapport à cet élément. J'ai déjà eu 

l'occasion de vous le dire dans diverses questions que je vous ai 

posées à ce sujet et l'information est parue dans la presse. Je ne 

citerai pas l'excellent journal néerlandophone qui a publié un article 

sur les centrales à gaz et la carte géographique de celles-ci dans 

notre pays, la semaine dernière. Je considère ici la situation avec le 

regard néerlandophone sur la Wallonie. On ne pourra donc pas me 

suspecter de prêcher pour ou contre la présence de centrales à gaz 

dans ma propre province. Mais il se trouve que le problème se trouve 

à ce niveau.  

 

En résumé, deux ministres régionaux ont décidé d'émettre des 

conditions extrêmement drastiques en termes de captation de CO2 

pour la demande de permis d'un exploitant pour la construction d'une 

nouvelle centrale à gaz dans le Hainaut. C'est l'excellent journal 

flamand dont question qui en a fait écho. 

 

Cela rejoint la question que je vous avais déjà posée auparavant, 

sans connaître la décision qui serait prise par un membre de mon 

parti et un membre de votre propre parti, en matière de 

conditionnement pour les permis. Force est de constater que cela 

représente une grosse difficulté.  

 

Bien entendu votre compétence se situe au niveau fédéral. Lorsque 

j'étais ministre, j'ai été confrontée à maintes reprises à ce genre de 

situation, comme c'est toujours le cas en matière d'énergie. Mais il 

faut avoir un entretien et un continuum d'entretien avec les entités 

fédérées pour sécuriser la création de ces infrastructures sur le 

territoire régional car le fédéral n'a plus de territoire, excepté celui de 

la mer du Nord. 

 

Vous êtes bien placée pour le savoir puisque vous avez inauguré un 

parc éolien dont j'avais lancé le processus sous la précédente 

législature. Il est donc clair qu'au niveau fédéral, tout ce que vous 

pouvez et devez faire est de conclure des accords avec les entités 

fédérées pour que le processus concret du cadre législatif que vous 

êtes en train de nourrir et de faire grandir trouve à s'appliquer dans la 

réalité. 

 

Je crains que cet exploitant, qui n'a pas obtenu de permis vierge, 

doive se configurer - peut-être contrairement à d'autres - à des 

conditions qui lui semblent irréalisables puisque la captation de CO2 

semble techniquement impossible actuellement. Il faut bien 

évidemment en tenir compte et faire en sorte de ne pas avantager 

certains opérateurs par rapport à d'autres. Il faut que toutes les 

conditions soient les mêmes pour tout le monde, même si vous n'êtes 

pas, en tant que ministre fédérale, directement débitrice de ces 

conditions, qui sont logées au niveau régional. 

 

En toute vérité, j'aimerais vraiment que vous soyez précise sur les 

questions qui vous ont été posées par tout le monde, et que je pose 

hele proces in een goede 

omkadering te voorzien en ter 

zake kort op de bal te kunnen 

spelen en te kunnen anticiperen.  

 

Twee gewestministers hebben 

beslist om voor de bouwver-

gunningsaanvraag van een ex-

ploitant die in Henegouwen een 

gascentrale bouwt verregaande 

voorwaarden op het vlak van de 

CO2-afvang op te leggen. Ook dat 

is een groot probleem. Om de 

bouw van dit soort van infra-

structuur op het gewestelijke 

grondgebied niet in het gedrang te 

brengen, moeten de lijnen met de 

deelgebieden voortdurend open 

gehouden worden, aangezien het 

federale niveau afgezien van de 

Noordzee niet over een grondge-

bied beschikt.  

 

Die exploitant moet aan onre-

alistische voorwaarden voldoen. 

Zo is CO2–captatie momenteel 

blijkbaar onmogelijk. We moeten 

daar rekening mee houden en 

ervoor zorgen dat er niemand 

benadeeld wordt. Het is cruciaal 

dat u nauwkeurig antwoordt op 

onze vragen, want dit dossier is 

erg belangrijk voor de energie-

zekerheid van ons land en voor de 

factuur van burgers en bedrijven.  
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une nouvelle fois en partie, avec quelques accents personnels. Il 

s'agit en effet d'un élément extrêmement important pour l'avenir de ce 

pays, pour sa sécurité énergétique et pour les facteurs des 

entreprises et des citoyens, et je sais que vous y êtes aussi sensible 

que moi. 

 

Le président: Monsieur Ben Achour, vous demandez la parole. 

 

01.12  Malik Ben Achour (PS): Monsieur le président, je tiens à 

m'excuser car j'ai dû voyager entre deux commissions. Je n'ai dès 

lors pas pu prendre la parole lors du premier tour. Je me suis fait 

débriefer les réponses de la ministre aux questions que j'avais 

déposées et je souhaiterais revenir sur un élément qui me semble 

important et qui m'interpelle personnellement. Il s'agit de la question 

des facteurs de réduction. 

 

Je sais que la ministre a présenté la méthodologie d'Elia qui a abouti 

à des ratings faibles, à un facteur de réduction de 19 %. Je voudrais 

revenir sur ce point qui concerne les stations de pompage et de 

turbinage de Coo et le barrage de l'Eau d'Heure. Il s'agit d'une 

technologie très développée en Wallonie, compte tenu du relief plus 

vallonné de la Wallonie. On sait que le facteur de réduction est un 

paramètre essentiel pour que nos capacités puissent offrir un prix 

compétitif. Je ne voudrais pas en rester au constat qu'il y a une 

discrimination contre cette technologie disponible pour la sécurité de 

l'approvisionnement, pilotable à distance, efficace et durable. 

 

Ce chiffre de 19 % est d'autant plus interpellant que ceux de deux 

pays voisins, la France et la Grande-Bretagne, sont respectivement 

de 80 % et de 90 %. Je voudrais dès lors, si possible, réentendre la 

ministre sur ce sujet et lui demander si, en effet, elle considère qu'il y 

a potentiellement une discrimination à l'égard de cette technologie 

importante en Wallonie et par rapport aux pays voisins, ce qui 

empêcherait un réel level playing field au niveau européen. Par 

ailleurs, cette potentielle discrimination ne constitue-t-elle pas un 

risque pour la solidité juridique du mécanisme? En résumé, madame 

la ministre, en resterez-vous à ces 19 %? 

 

01.12 Malik Ben Achour (PS): Ik 

heb vernomen dat de werkwijze 

van Elia resulteert in een zwakke 

rating, met name een dera-

tingfactor van 19 %. Die factor 

vormt echter een essentiële 

parameter om ervoor te zorgen dat 

onze capaciteiten concurrerende 

prijzen bieden. Gezien het heuvel-

achtige landschap in Wallonië is 

de technologie van de pomp- en 

turbinestations daar sterk ontwik-

keld, zoals in Coo en bij de 

stuwdam van l'Eau d'Heure. Er 

mag geen discriminatie ontstaan 

ten aanzien van die efficiënte en 

duurzame technologie. Frankrijk 

en Groot-Brittannië hebben dera-

tingfactoren van respectievelijk 

80 % en 90 %.  

 

Verhindert die mogelijke discri-

minatie niet dat er op het Euro-

pese niveau een gelijk speelveld 

ontstaat? Komt de juridische soli-

diteit van het mechanisme daar-

door niet in het gedrang?  

 

 

01.13  Patrick Dewael (Open Vld): Mevrouw de minister, ik wil een 

aantal aandachtspunten naar voren brengen die ik ook reeds bij de 

vorige bespreking naar voren heb gebracht.  

 

De timing is zeer krap. U weet dat, mevrouw de minister. Wij hebben 

de wet goedgekeurd. Naar aanleiding van dat debat heb ik, zoals 

andere collega's, het accent gelegd op de budgettaire kostprijs. Er 

kunnen een aantal elementen en mogelijke garanties vastgelegd 

worden in de uitvoeringsbesluiten. De uitvoeringsbesluiten met 

betrekking tot deze wet zijn ook buitengewoon belangrijk.  

 

Die uitvoeringsbesluiten zijn goedgekeurd door de ministerraad, maar 

ze liggen nog voor behandeling bij de Raad van State. Wetende dat 

de Raad van State zijn zittingen schorst van 24 maart tot en met 

16 april, is die schorsingsperiode van die aard om de timing, die reeds 

krap is, eventueel in het gedrang te brengen?  

 

Mijn tweede vraag gaat over de Europese Commissie. The proof of 

the pudding is in the eating. Dat hebben wij reeds verschillende keren 

gezegd. U moet langs de Europese Commissie passeren. U hebt 

01.13 Patrick Dewael (Open Vld): 

Le calendrier est très serré. Lors 

de l'examen de la loi, le débat a 

essentiellement porté sur le coût. 

Certains éléments, de même que 

des garanties, peuvent être 

insérés dans les arrêtés d'exé-

cution qui sont, par conséquent, 

de la plus haute importance. Ces 

textes ont été transmis au Conseil 

d'État qui suspend ses audiences 

du 24 mars au 16 avril. Cela 

risque-t-il de compromettre le 

calendrier?  

 

La ministre doit, par ailleurs, en-

core franchir l'obstacle de la Com-

mission européenne à laquelle elle 

a soumis les éléments pour 

défendre son dossier. Que peut-



 30/03/2021 CRIV 55 COM 430 

 

CHAMBRE-3E SESSION DE LA  55E LEGISLATURE 2020 2021 KAMER-3E ZITTING VAN DE 55E ZITTINGSPERIODE 

 

36 

daar de elementen gegeven ter verdediging van uw dossier. De 

bedoeling van dit debat is om een stand van zaken te krijgen. U kunt 

niet antwoorden wat u nog niet weet. U hebt die gesprekken gevoerd. 

Wij zijn allemaal in verwachting, al dan niet in blijde verwachting, van 

het antwoord van de Commissie. Zijn er zaken die u vandaag reeds 

kunt meedelen?  

 

Het derde element is ook van belang, maar ligt een stuk buiten uw 

bevoegdheid. Het gaat dan over die vergunningsprocedures. Dat is 

uiteraard regionale materie. Wij lezen allemaal de uitstekende 

kranten, zeker aan Vlaamse kant, waarover mevrouw Marghem 

sprak. Er kunnen inderdaad dingen worden opgelegd vanuit de 

Gewesten. Het spreekt voor zich dat die vergunningsprocedures goed 

moeten aansluiten bij het oogmerk dat wij ons allemaal stellen. Zo 

hoort het eigenlijk in een federaal land. Als men echter sommige 

reacties leest of stellingen beluistert, kan men zich daar vragen bij 

stellen. Maakt u zich zorgen op dat vlak? Bent u in overleg met die 

regionale instanties? Quid de vergunningsprocedures?  

 

Ten slotte is er de kostprijs. Wat is er ter zake opgenomen in de 

uitvoeringsbesluiten? Wat is de timing voor de uitvoeringsbesluiten? 

Die opmerking heb ik ook gemaakt in het begin van mijn 

uiteenzetting.  

 

elle nous révéler, à ce stade, à 

propos de la réaction de la Com-

mission? 

 

Les procédures d'autorisation font 

partie des attributions des régions 

et celles-ci peuvent, il est vrai, 

imposer certaines choses. Ces 

procédures répondront-elles à 

l'objectif poursuivi? Quel en est 

l'état d'avancement?  

 

Quelles sont les dispositions pré-

vues dans les arrêtés d'exécution 

en matière de coût et à quelle 

échéance ceux-ci seront-ils 

promulgués?  

 

 

De voorzitter: Mevrouw de minister, u mag nu pogen een antwoord te geven op de talrijke vragen, om de 

lijn in het dossier min of meer te kunnen terugvinden. Het ging op een bepaald ogenblik immers een beetje 

alle kanten uit. Een goed parlementair debat moet toch kunnen leiden tot een aantal stellingnames, zodat 

wij verrijkt naar huis kunnen gaan.  

 

01.14 Minister Tinne Van der Straeten: Geachte leden, dank u wel 

voor uw uitvoerige vragen. 

 

Voorafgaand zou ik willen zeggen dat velen van u geciteerd hebben 

uit ofwel de documenten van de CREG ofwel die van Elia. Men heeft 

dat hier dan in een debat geplaatst als zou de ene tegenover de 

andere staan. Zo kijk ik er niet tegenaan. 

 

Daarover heb ik twee opmerkingen. 

 

Ten eerste, valt het mij op dat quasi niemand heeft geciteerd uit het 

advies van de FOD. De FOD heeft ook een advies gegeven en is tot 

nader order de bevoegde instantie als het gaat over de 

bevoorradingszekerheid. Het geheel aan documenten dat hier 

voorligt, is voor mij belangrijk om een beslissing te nemen. Het is ook 

maar logisch en goed dat Elia en de CREG niet altijd hetzelfde 

standpunt delen. Wat zouden we hier anders doen? Het design kan 

ook maar verbeteren als er een bandbreedte zit op de standpunten en 

de standpunten ook uitgedaagd worden, aan de ene en de andere 

kant, en als er ook getrancheerd wordt. Daarom zou ik willen zeggen 

dat het advies van de FOD ook interessant is om te lezen en uit te 

citeren. 

 

Ten tweede, uit de laatste gedachtewisseling met het opvolgings-

comité is toch ook gebleken dat in de confrontatie van de standpunten 

de conclusie dichter bij elkaar wordt gebracht. Ik verwijs heel specifiek 

naar wat er is gezegd over de IPC, het biedgedrag van de IPC en de 

impact die dat vervolgens heeft gehad op de uitvoeringsbesluiten die 

we voorbereid hebben en waarop ik dieper zal ingaan naar aanleiding 

01.14 Tinne Van der Straeten, 

ministre: De nombreux membres 

citent des passages de documents 

d'Elia ou de la CREG comme si 

ces deux institutions s'opposaient. 

Telle n'est pas du tout ma vision 

des choses. Je suis également 

frappée de constater que per-

sonne ne cite l'avis du SPF, qui 

demeure pourtant, jusqu'à nouvel 

ordre, l'organisme compétent en 

matière de sécurité d'approvision-

nement. Je prends mes décisions 

sur la base de l'ensemble des 

documents. Il est normal qu'Elia et 

la CREG ne partagent pas 

toujours les mêmes points de vue. 

Le design ne peut s'améliorer que 

si les positions respectives se 

situent dans une certaine four-

chette et se mettent mutuellement 

au défi. Il ressort du dernier 

l'échange de vues avec le comité 

de suivi que la confrontation des 

positions se traduit par un rap-

prochement des conclusions. Je 

fais explicitement référence, à cet 

égard, à l'IPC. 
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van de punctuele vragen.  

 

Er zijn een aantal vragen gesteld over de transparantie over de 

rapporten en over het feit dat ik ze al zo lang in mijn bezit zou hebben. 

The proof of the pudding is always in the eating. 

 

Finaal komt het erop neer dat wij op 30 april 2021 een 

volumebeslissing moeten nemen en dat de resolutie heeft gesteld dat 

er een raadpleging moet komen van het Parlement. Vandaag is het 

30 maart 2021, dus een maand voor de beslissing. Er is dus nog 

genoeg tijd om de raadpleging te houden. Ze moet niet op een drafje 

gebeuren. De documenten liggen hier; ze zijn bestudeerd; er zijn 

gesprekken over op regeringsniveau en op het niveau van de IKW en 

wij hebben dat gesprek ook hier vandaag. Ik heb, ten andere, het 

gevraagde in de resolutie ook uitdrukkelijk opengetrokken, met name 

het hele aspect van de reductie- of deratingfactoren. Ik bedank de drie 

à vier personen die daarop concreet zijn ingegaan, teneinde extra 

vragen en suggesties daarover of richting daaraan te geven. Wij 

hebben dus een maand tijd voor het debat. 

 

Mag ik er ook aan herinneren dat wij tijdens de bespreking van de wet 

eerst een gedachtewisseling hebben gehouden met het 

opvolgingscomité? Zij zijn hier een hele dag geweest. Eerst werden er 

vragen gesteld, waarna een gedachtewisseling volgde. Wij hebben 

twee keer broodjes gegeten, 's middags en 's avonds. Nadien is er 

een commissievergadering geweest. Er is een tweede lezing geweest. 

Er is een parlementair debat geweest. 

 

Wij hebben dus eerst het parlementaire debat gevoerd over de wet, 

dat nadien op regeringsniveau de aanleiding is geweest om werk te 

maken van de koninklijke besluiten in eerste lezing. Die zijn voor 

advies, op 30 dagen, naar de Raad van State gestuurd. Mijnheer de 

voorzitter, op dit moment heb ik geen indicatie dat de paasvakantie 

een invloed op dat advies zal hebben. De auditeur stelt veel vragen 

aan mijn team, wat logisch is. Het gaat immers over veel tekst en veel 

technische elementen. Ik heb geen indicatie om aan te nemen dat er 

een kink in de kabel zou zijn. U herinnert zich vast ook nog dat het 

mijn bedoeling en wens was een advies op 30 dagen te vragen en 

geen spoedadvies op 5 dagen, gelet op de impact van de teksten. 

 

Uit het koninklijk besluit volgt de volumebeslissing. Het is niet 

andersom! Eerst wordt het KB in eerste lezing voor advies voorgelegd 

aan de Raad van State; daarna volgt de tweede lezing. Voor de 

belangrijkste KB's hebben wij geen NMBS-notificatie. Dat wil zeggen 

dat de belangrijkste KB's, met name het KB rond het volume, 

integraal opnieuw binnen de regering besproken worden, na 

aanpassing aan de adviezen van de Raad van State. Op basis van die 

KB's wordt vervolgens de beslissing omtrent het volume genomen. 

 

Nee, het gaat hier niet om een pro-formaraadpleging. Het gaat om 

een raadpleging van het Parlement. U kunt nu twee kanten uit: u kunt 

mij overvallen met allerlei verwijten over wat er allemaal sneller had 

gekund, of we kunnen de tijd ook nuttig gebruiken om een aantal 

punten, zoals de deratingfactoren en de richting die de IPC uitgaat, 

ten gronde uit te klaren. 

 

De gesprekken met de Europese Commissie verlopen constructief. Er 

zijn nauwe contacten tussen de Europese Commissie en mijn kabinet, 

Le 30 avril 2021, nous devrons 

prendre une décision en matière 

de volume. Il nous reste donc en-

core un mois pour organiser les 

consultations. Nous avons exa-

miné les documents. Le gou-

vernement et le groupe de travail 

intercabinets se sont penchés sur 

le dossier et nous sommes 

maintenant réunis en commission 

pour en débattre. Je remercie les 

membres qui ont concrètement 

réagi au fait que j'ai relevé les 

facteurs de réduction. Les arrêtés 

royaux ont entre-temps été 

transmis au Conseil d'État pour 

avis et aucun problème ne semble 

se profiler sur ce plan. Étant 

donné l'incidence de ces textes, 

j'ai souhaité recevoir un avis sous 

30 jours et non sous 5 jours. Cet 

avis du Conseil d'État sera suivi 

d'une deuxième lecture. Le gou-

vernement examinera dans son 

intégralité l'arrêté royal relatif au 

volume. Cet arrêté sera suivi de la 

décision relative au volume et non 

l'inverse. La consultation du Parle-

ment sera une véritable con-

sultation. D'aucuns pourront me 

reprocher une certaine lenteur, 

mais il est aussi possible de met-

tre à profit ce temps disponible 

pour débattre de manière appro-

fondie de certains points tels que 

les facteurs de réduction et la 

tendance de l'IPC. 

 

Les discussions avec la Commis-

sion européenne sont construc-

tives. Les points non résolus sont 

systématiquement traités. Le 

dialogue se poursuit selon le 

calendrier prévu. La décision 

tombera cet été, si possible un 

peu avant.  

 

Le Royaume-Uni dispose lui-mê-

me d'un CRM et sa sécurité 

d'approvisionnement est donc 

assurée. Il existe un potentiel d'in-

terconnexion entre le Royaume-

Uni et la Belgique. L'importation 

depuis le Royaume-Uni est pos-

sible, mais ce scénario repose sur 

plusieurs hypothèses sur les-

quelles nous n'avons pas de prise. 

La situation peut changer si un 
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waarbij systematisch openstaande punten, die opgeworpen werden in 

de opening decision of in het kader van de openbare consultatie, 

worden weggewerkt. De dialoog ligt nog altijd op schema. Een 

beslissing valt hopelijk rond de zomer, bij voorkeur kort ervoor, zodat 

de marktspelers de zomerperiode kunnen gebruiken om de veiling 

grondig voor te bereiden. 

 

U stelde ook vragen over de capaciteit in het Verenigd Koninkrijk en 

de veiling in de T-1. Het VK heeft zelf een CRM. We kunnen er dus 

van uitgaan dat ze hun bevoorradingszekerheid op orde hebben. Er 

bestaat daarenboven een interconnectie tussen België en het VK. Dat 

wil zeggen dat op momenten van schaarste de prijs in België wellicht 

hoger zal zijn, wat invoer mogelijk maakt. We zouden dus moeten 

kunnen rekenen op invoer vanuit het VK, maar ik herhaal het 

voorbehoud dat ik eerder formuleerde: dat scenario is natuurlijk 

gebaseerd op een aantal hypotheses waarop we zelf geen vat 

hebben. 

 

Het is inderdaad een beetje bizar: het staat wel op de sites, maar de 

situatie kan veranderen als er nog akkoorden gesloten zouden 

worden met het VK. 

 

Wat de niet in aanmerking komende capaciteit betreft, aan de ene 

kant de cumul en aan de andere kant de volumes onder 1 megawatt 

die kunnen aggregeren, werd er gevraagd wat de inschatting is: kan 

zij variabel zijn? Het netbeheerdersverslag gaat uit van een derated 

volume van 205 megawatt voor een WKK kleiner dan 1 megawatt en 

de aggregatie speelt dan voor de andere technologieën en kan 

gebeuren op SLA-niveau. 

 

Wat de mediaan en de verwachte inkomsten betreft, mijnheer 

Wollants, sprak u over het eerste en het tweede leveringsjaar, over de 

Net CONE en de discrepantie daartussen. Andere sprekers hebben 

daarop gealludeerd, maar misschien op een minder pedagogische 

wijze.  

 

Ik wil daar twee dingen over zeggen.  

 

Ten eerste, de methodologieën dateren sowieso van 2 oktober, dus 

wij kunnen zaken uit het verleden niet retroactief veranderen. De 

vaststelling klopt dat er een stuk zal worden berekend op basis van de 

oude gegevens en een stuk op basis van de nieuwe gegevens. Ik kan 

niet sneller bewegen dan het licht. Het is wat het is.  

 

Ten tweede, in fine moeten wij voor ogen houden dat onze 

maximumprijs significant lager is: de maximumprijs van de resolutie, 

zoals die bepaald werd, en de maximumprijs van 75 of 64 euro per 

kilowatt, die blijkt uit de verschillende documenten. Op zich hoeven er 

dan ook geen zorgen te zijn over het feit dat de Net CONE hoger zou 

zijn door het onderschatten van inkomsten, want de maximumprijs, 

waarboven wij niet zullen contracteren, ligt laag. Wij zitten hier niet op 

het niveau van de buurlanden. 

 

De vraag over de IPC is terecht. Er wordt verwezen naar 28,30 euro 

en naar 21,24 euro, maar wat met de 20 euro, die wij opgeschreven 

hebben? Daarvoor wil ik verwijzen naar pagina 77 van het 

netbeheerdersverslag, waar Elia schrijft: 

 

accord est encore conclu avec le 

Royaume-Uni. 

 

Il a été demandé si l'estimation de 

la capacité qui n'est pas prise en 

compte pouvait varier. Le rapport 

du gestionnaire de réseau part 

d'un volume déclassé (derated 

volume) de 205 mégawatts pour 

une installation de cogénération 

dont la capacité est inférieure à 

1 mégawatt. L'agrégation joue 

alors pour les autres technologies 

et peut avoir lieu à l'échelon de 

l'accord au niveau du service 

(Service Level Agreement).  

 

Pour ce qui est de l'écart entre la 

première et la deuxième année de 

livraison, il convient évidemment 

de rappeler que les méthodologies 

datent du 2 octobre. Il est 

impossible de modifier le passé. 

Une partie sera calculée sur la 

base de données anciennes et 

une autre sur la base de nouvelles 

données. Ne perdons pas de vue 

que notre prix maximum est 

substantiellement inférieur à celui 

mentionné dans la proposition de 

résolution. Il est, dès lors, inutile 

de s'inquiéter d'un CONE net 

supérieur dû à une sous-esti-

mation de recettes. Le prix maxi-

mum, au-delà duquel nous ne 

signerons pas de contrat, est peu 

élevé. Nous ne nous situons pas 

au niveau des pays voisins.  

 

En ce qui concerne l'IPC, je vous 

renvoie au rapport du gestionnaire 

de réseau de transport, Elia.  
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Elia propose 21,4 euros par kW par an comme niveau de prix 

maximum intermédiaire bas. Cette valeur est considérée comme 

élevée mais, compte tenu des estimations de revenus, elle n'est pas 

considérée comme un niveau de prix maximum intermédiaire 

déraisonnable. Il est à noter que dans le cas où cette valeur serait 

retenue, il ne semble pas déraisonnable de suivre la valeur de l'IPC 

proposée dans la résolution parlementaire du 16 juillet 2020 

concernant le CRM, c'est-à-dire un prix maximum intermédiaire de 

maximum 20 euros par kW par an. 

 

Elia stelt 21,40 euro per kW per 

jaar voor (lage intermediaire prijs-

limiet). Dan lijkt het niet onredelijk 

om de IPC-waarde uit de parle-

mentaire resolutie van 16 juli 2020 

te hanteren, namelijk een in-

termediaire prijslimiet van 20 euro 

per kW per jaar. 

 

Ik heb gezegd dat die 28 euro sowieso niet aan de orde is. Ik stel vast 

dat de CREG zegt dat 21,4 euro oké is en dat Elia dan zegt dat die 

20 euro eigenlijk ook redelijk is. Aan de vrienden die zeggen dat we 

Elia niet per se moeten volgen, vraag ik of we Elia hier dan ook niet 

moeten volgen? Maar dat is niet zo netjes van mij om dat te zeggen. 

 

In de resolutie staat inderdaad dat de prijslimiet hoger kan zijn dan de 

limieten die in de resolutie zijn opgenomen, voor zover een hogere 

prijslimiet onvermijdbaar is in het kader van de bevoorradings-

zekerheid. Dat is eigenlijk het belangrijkere stuk. Voor de IPC geldt 

dat specifiek als kan worden aangetoond dat een hogere prijslimiet 

onvermijdbaar is in het kader van de bevoorradingszekerheid of om 

de totale kostprijs van het mechanisme te beperken. Op het ogenblik 

dat we dat hebben geschreven, hadden we zelfs nog geen weet van 

de opening decision van de Europese Commissie en zelfs niet van de 

opmerkingen ter zake van de Europese Commissie om die totale 

kostprijs van het mechanisme te beperken. De derogatie speelt daar 

nu. 

 

Voorzitter: Bert Wollants. 

Président: Bert Wollants. 

 

Als ik zie wat we hier hebben geschreven en vooral hoe we dat 

hebben bedoeld, dan plan ik vandaag noch tijdens een andere 

vergadering hier te komen zeggen dat het onvermijdbaar is naar een 

hogere waarde te gaan. Ik ben geneigd om voor te stellen de 

prijslimieten te volgen zoals we die hebben bepaald in de resolutie. 

 

La CREG propose 21,4 euros et 

Elia estime qu'un prix de 20 euros 

peut également déjà être 

considéré comme raisonnable. 

Ceux qui déclarent que nous ne 

devons pas suivre Elia, invitent-ils 

également à ne pas le faire sur ce 

point? Selon la résolution, des 

limites de prix plus élevées sont 

effectivement possibles si celles-ci 

sont inévitables dans le cadre de 

la sécurité d'approvisionnement. 

Pour l'IPC, des limites plus 

élevées peuvent en outre être 

fixées afin de limiter le coût total 

du mécanisme. À l'époque, nous 

n'avions même pas encore pris 

connaissance des remarques de 

la Commission européenne. 

Même si la dérogation joue à 

présent, je suis encline à proposer 

de suivre les limites de prix 

prévues dans la résolution. 

 

 

Wat betreft de pumped storage, de strategische aanwending van de 

asset is belangrijk. 

 

Het gaat hier wel over twee verschillende zienswijzen. Zullen we ons 

louter baseren op een modellering, die richting maximalisatie van de 

welvaart gaat? Of zullen we ons meer op een marktmodel baseren, 

dat natuurlijk meer naar winstmaximalisatie gaat? Welke realiteit in de 

dispatching kan daar mee in aanmerking worden genomen? 

 

L'utilisation stratégique des actifs 

est importante. Allons-nous viser 

une maximisation de la prospérité 

ou une maximisation des béné-

fices? Quel dispatching peut être 

pris en compte? 

 

 

Je fais le lien avec les questions et remarques du collègue Malik Ben 

Achour au sujet de la discrimination et du level playing field. Il y a 

discrimination si des catégories similaires... 

 

Ik zal het verband leggen met de 

vragen van de heer Ben Achour 

met betrekking tot de discriminatie 

en het level playing field. 

 

Ik zal het in het Nederlands zeggen. Gelijke categorieën moeten gelijk 

behandeld worden en ongelijke categorieën moeten ongelijk 

behandeld worden. Anders is er sprake van discriminatie. 

 

Il convient de réserver le même 

traitement aux catégories analo-

gues, sans quoi il y a discri-

mination. 

 

Des catégories similaires ne peuvent pas être traitées différemment. Gelijke categorieën mogen niet 
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Collègue Ben Achour, comme je l'ai dit dans mon exposé, il existe 

des taux de réduction différents dans les pays avoisinants. Ils sont 

beaucoup plus élevés, alors qu'ils sont vraiment très bas chez nous. 

De même, le contexte n'est pas le même dans les pays avoisinants, 

où les taux de pénétration sont beaucoup moins élevés que chez 

nous. Dès lors, le terme "discrimination" est un concept qui est lourd 

et qui a des implications, des conséquences. Si ce terme tombe, la 

première question qui doit se poser est "S'agit-il de cas semblables?". 

 

ongelijk behandeld worden. 

 

Mijnheer Ben Achour, in onze 

buurlanden zijn de reductieper-

centages veel hoger en de pene-

tratiepercentages veel lager dan 

bij ons. De term 'discriminatie' is 

niet zonder gevolgen. Men moet 

zich de vraag stellen of het gaat 

over gelijkaardige gevallen. 

 

Gaat het over gelijkaardige gevallen of bevinden wij ons in een 

verschillende situatie? 

 

S'agit-il de cas analogues ou d'une 

situation différente? 

 

Avant d'arriver à une telle conséquence, je pense que des réflexions 

peuvent encore la précéder, notamment le level playing field, qui est 

un autre argument. Je trouve que ce qui a été dit sur le mode de 

dispatching est également différent. Je partage le constat que les taux 

de réduction sont bas et qu'il faut les évaluer. C'est le travail que nous 

menons et j'accueille les remarques et suggestions qui ont été faites 

en ce sens. 

 

Vooraleer men tot een dergelijke 

gevolgtrekking komt, moet men 

nadenken over het level playing 

field. De deratingfactoren zijn in-

derdaad laag en moeten geëva-

lueerd worden. Daar zijn we mee 

bezig.  

 

De heer Verduyckt had het er ook over: als we de deratingfactoren 

veranderen, is er natuurlijk ook nog de wisselwerking met het volume. 

M. Verduyckt a déjà souligné 

qu'une modification des facteurs 

de réduction interagit avec le volu-

me.  

 

C'est un contexte important mais il s'agit aussi de technologie. Je 

pense au pompage turbinage, aux grandes batteries, qui ont une 

grande valeur ajoutée et qui sont des technologies piliers dans notre 

CRM puisqu'on les réserve pour le T-1 en grande quantité. 

 

Het gaat over technologieën met 

een hoge toegevoegde waarde, 

die pijlers van het CRM zijn, aan-

gezien ze in grote hoeveelheden 

voorbehouden worden voor de T-

1-veiling. 

 

Dan ga ik even terug naar de vragen van de heer Wollants. 

 

Bij uw vragen over DSM en SLA heb ik EENS geschreven. Niet 

onbeperkt dus. Hoe moet een en ander aangewend worden? Op de 

beste manier. Het is ook een incentive om dat soort van technieken te 

ontwikkelen. Ik ben het dus eens met de vaststellingen. Vandaar ook 

de noodzaak om de deratingfactoren op een goede manier af te 

stellen. We rekenen er eigenlijk op. Het zijn ook de hypotheses zoals 

ze zijn overgenomen in het NEKP. Dan moeten we er natuurlijk ook 

voor zorgen dat het zich realiseert. Het mag geen geval worden van 

de kip of het ei. Een lage deratingfactor gaat ervan uit dat hier een 

grote penetratie zal plaatsvinden. Die is vandaag al groot, maar moet 

zich ook nog realiseren. Dus moeten we ervoor zorgen dat de 

deratingfactoren ook een push geven aan de technologieën die we 

hier allemaal samen misschien liever zien. 

 

Wat de payback obligation betreft, en de impact op het biedgedrag en 

de gehanteerde maximumprijs, is de payback obligation belangrijk 

omdat ze vermijdt dat er overwinsten in het systeem komen. Het is 

een checks-and-balances om overwinsten te vermijden. Dat moet dus 

streng genoeg zijn, maar ook billijk. Als de risico's immers te groot 

zijn, zal dat ook weer ingeprijsd worden. Daar zit de afweging die 

moet gemaakt worden. 

 

Je partage les constats de 

M. Wollants concernant le DSM et 

le SLA. Il est dès lors nécessaire 

de bien définir les facteurs de 

réduction. Ces hypothèses figurent 

également dans le Plan national 

Énergie-Climat (PNEC), qui doit 

bien entendu être mis en œuvre. 

Cette question ne doit pas devenir 

l'histoire de la poule et de l'œuf. 

Les facteurs de réduction doivent 

donner un coup d'accélérateur à la 

technologie. 

 

L'obligation de payback, qui vise à 

éviter les surprofits, doit être 

suffisamment stricte, tout en étant 

équitable. 

 

Le transfert de 2 000 mégawatts 

représente une grande quantité, 

mais la CREG signale qu'il s'agit 

d'une première estimation et que 

d'autres calculs sont nécessaires, 
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Wat de maximumprijs betreft, de verschuiving van 2.000 megawatt is 

veel en er valt misschien wel iets te zeggen voor een kleiner aandeel. 

Maar wanneer ik in de documenten lees dat de CREG op de 

bijkomende vragen van mijn administratie naar aanleiding van het 

voorstel van Elia om 2.000 megawatt te verschuiven, antwoordt dat zij 

dat niet meer kan verduidelijken, dat het gaat om een ruwe inschatting 

en er verdere berekeningen nodig zijn, die zij niet kan uitvoeren, dan 

kan ik toch niet kiezen voor 700 of 800 megawatt? Ook al lijkt dat een 

wat minder ruwe schatting, het blijft moeilijk om daarmee te werken. 

 

Président: Patrick Dewael. 

Voorzitter: Patrick Dewael. 

qu'elle ne peut pas effectuer. Dans 

ce cas, je ne puis tout de même 

pas opter moi-même pour 700 ou 

800 mégawatts? En page 14 de 

l'avis formulé par mon admini-

stration, il est d'ailleurs clairement 

indiqué que le SPF Économie 

s'oppose à un transfert de 

2 000 mégawatts vers l'enchère T-

1. La question de la capacité 

offshore y est liée, mais exigera 

ultérieurement un débat plus 

approfondi. 

 

Er is daarover trouwens een heel duidelijk advies van mijn 

administratie, op bladzijde 14. "In eerste instantie kan dit volume van 

2.000 megawatt niet voldoende gemotiveerd worden door de 

regulator. Volgens de CREG gaat het om een ruwe schatting op basis 

van hun opmerking. Als bevoegde dienst voor de elektriciteits-

bevoorradingszekerheid kan de AD Energie van de FOD Economie 

niet anders dan zich verzetten tegen een overdracht van een volume 

van 2.000 megawatt naar de T-1-veiling." Ik verwijs naar wat ik 

daarover in mijn slides ook heb gezegd. Dat komt erop neer dat we 

het vaststaande bevoorradingszekerheidsprobleem bijna integraal 

zullen oplossen in T-1 door een bijkomende overdracht van 2.000 

megawatt. Zo sta ik er niet in. Ik vind het belangrijk om te werken aan 

de energiezekerheid en niet te wachten tot een jaar voor 2025 op het 

mogelijke resultaat. 

 

De vraag over de offshorecapaciteit is ermee gerelateerd, maar zal op 

een later moment nog nader debat nodig hebben. 

 

De CREG heeft inderdaad eind november 2020 een eerste versie van 

de studie voor de eerste keer met ons gedeeld. De studie moest een 

antwoord bieden op de vragen van de voormalige minister naar 

aanleiding van de resolutie betreffende het CRM. Wij achtten het dan 

ook nodig de studie terug te sturen naar de CREG, om ze te kunnen 

updaten met de meest recente cijfers. De cijfers waarop de CREG 

zich in de eerste versie baseerde, hielden immers geen rekening met 

de kosteninschatting die de consultant had gemaakt. Indien wij de 

studie dus willen gebruiken om ons beleid op te bouwen, moeten de 

data ten minste bruikbaar zijn. 

 

Intussen heb ik de nieuwe studie van de CREG gekregen, die ik 

gepaard had laten gaan met opnieuw extra vragen aan de CREG. De 

studie is ook gepubliceerd op de website van de CREG. Echter, ook 

de huidige versie van de studie is voor mij onvoldoende om er onze 

werken voor de energienorm op te baseren. Ik heb ter zake dan ook 

opnieuw bijkomende vragen gesteld aan de CREG, omdat wij willen 

kunnen voorzien in een continue monitoring van de prijzen, die 

gebaseerd is op actuele cijfers. Wij moeten bovendien kunnen 

beschikken over een dashboard dat voldoende actueel en dynamisch 

is, om onze beleidsvoorbereiding op te kunnen baseren. 

 

Het is ook onjuist te stellen dat ik pas in september of november 2021 

aan een voorstel zal werken. Het is immers net dan dat ik wil landen. 

Wij moeten er dus nu aan werken. 

 

Dès lors que l'étude relative au 

CRM réalisée fin novembre 2020 

par la CREG ne tenait pas compte 

de l'estimation des coûts établie 

par le consultant, j'ai demandé une 

actualisation du document. La 

nouvelle version demeure toute-

fois aussi insatisfaisante, car nous 

souhaitons un suivi permanent des 

prix, reposant sur des chiffres 

actualisés. Dans la perspective de 

la proposition que je souhaite for-

muler en septembre ou novembre 

2021, j'ai demandé des simula-

tions et des analyses complémen-

taires.  

 

L'étude de la CREG du 28 janvier 

2021 pointe le surcoût de 100,4 

millions d'euros pour l'année ex-

ceptionnelle 2020, lequel devrait 

normalement entraîner une haus-

se de la surcharge offshore en 

2022. Nous réfléchissons néan-

moins à une solution conforme à 

la résolution.  

 

La proposition de dégressivité for-

mulée dans l'étude correspond 

insuffisamment à l'accord de gou-

vernement. Si nous voulons réelle-

ment nous atteler à la facture 

énergétique, nous devons aussi 

élargir le débat. 

 

Les travaux préparatoires de la 

CREG sont utiles mais il ne s'agit 

que d'éléments. La CREG doit se 

remettre au travail pour fournir un 

aperçu actualisé des composantes 

de coût et répondre à tous les 

défis par rapport à la norme 

énergétique. 
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Ik heb inderdaad gevraagd om bijkomende simulaties en bijkomende 

analyses om de uitdagingen ook nu te kunnen aanpakken. 

 

In de studie van 28 januari 2021 signaleert de CREG de noodzaak tot 

een regularisatie in het jaar 2022 met betrekking tot het jaar 2020, 

een jaar dat in het bijzonder werd beïnvloed door de COVID-19-

pandemie en een aanzienlijke verlaging van de afnames van 

elektriciteit. De buitengewone omstandigheden in 2020 hebben een 

meerkost van 100,4 miljoen euro die in principe zou moeten worden 

gefinancierd door de offshoretoeslag op de elektriciteitsfactuur. Het is 

een verhoging van de offshoretoeslag voor het jaar 2022 die 

voortkomt uit het oude beleid. 

 

In de huidige stand van zaken is het in de wetgeving zo bepaald dat 

een tekort in de toeslag gerecupereerd zal worden met een vertraging 

van twee jaar. Dit zorgt nu voor een extra uitdaging, maar dat neemt 

niet weg dat we werken aan een oplossing in lijn met de resolutie, 

namelijk ervoor zorgen dat de kostencomponent geen verhoging zal 

betekenen op het federale aandeel.  

 

Wat de gepubliceerde studie betreft, kan ik ook nog zeggen dat het 

degressiviteitsvoorstel zoals het nu voorligt, onvoldoende beantwoordt 

aan het regeerakkoord en daarom niet één op één kan worden 

geïmplementeerd. Bovendien is het wat mij betreft een zeer enge 

voorstelling van de werkelijkheid. Als we echt werk willen maken van 

de energiefactuur, moeten we de discussie opentrekken. 

 

De voorbereidende werken van de CREG zijn nuttig, maar we 

benadrukken dat het om elementen gaat. De energienorm zal moeten 

werken op meer dan enkel de ODV CRM en meer dan de ODV 

offshore. Voor mij is het dus noodzakelijk de CREG op dit punt 

opnieuw naar de tekentafel te sturen. Wij hebben een actueel 

overzicht nodig van alle kostencomponenten, alsook van enkele 

simulaties die wel een antwoord bieden op alle uitdagingen waarvoor 

we staan met de energienorm. Er is dus nog werk aan de winkel om 

met voorstellen te kunnen komen tegen oktober of november 2021.  

 

Mevrouw Buyst stelde vragen over de bijdrage van de regio's. Die zijn 

inderdaad essentieel. Er is een akkoord over. We baseren ons op het 

document van het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP). De 

hypotheses en de scenario's, zoals mijn vraagsturing, die daarin 

staan, worden nu gehanteerd in het CRM.  

 

Als dit niet in orde is en de regio's van mening zijn dat zij enkel 

moeten doen waartoe zij zich geëngageerd hebben, reken ik er wel op 

dat zij mij dat komen zeggen. In het raam van ENOVER kan daarover 

dan een aantal consultaties plaatsvinden. 

 

Un accord existe au sujet de la 

contribution des régions, lequel 

repose sur le PNEC. Les 

hypothèses et les scénarios du 

CRM ont le même fondement. Si 

les régions estiment ne devoir 

remplir que leurs engagements, 

qu'elles me le signalent. 

Mme Marghem suggère de con-

clure des accords avec les entités 

fédérées. 

 

 

J'ai entendu que Mme Marghem avait suggéré de conclure des 

accords avec les entités fédérées, mais les accords existent dans le 

PNEC. Nos procédures et nos procédés d'échange d'informations 

existent aussi, notamment dans CONCERE. 

 

Mevrouw Marghem heeft gesug-

gereerd om met de deelgebieden 

akkoorden te sluiten, maar die 

akkoorden bestaan al in het raam 

van het NEKP. Ook de procedés 

voor de informatie-uitwisseling 

werden reeds uitgewerkt in de 

schoot van ENOVER. 

 

Dat neemt niet weg dat verder goed overleg en wederzijds begrip  J'en viens à présent à la ligne du 
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uiteraard aan de orde zijn. 

 

Dan kom ik aan de vragen van de heer Ravyts. Er was een heel 

uitgebreide uitleg en een reconstructie van de tijdslijn. De CRM-wet is 

goedgekeurd; wij hebben de KB's afgewerkt en die zijn voor advies 

naar de Raad van State, waarna er een tweede lezing komt en 

vervolgens wordt er tegen 30 april beslist over het volume. We zijn 

vandaag 30 maart. Zo spannend is het allemaal niet. Het is wat het is. 

Ik denk dat we netjes op tijd zijn met een aantal zaken, zeker ruim op 

tijd om de suggesties van het Parlement mee te nemen in de 

beslissing die moet worden genomen. 

 

Op de vraag over de tegenstrijdigheden tussen de adviezen van Elia 

en de CREG heb ik al geantwoord. Voor mij is er een professionele 

samenwerking tussen de verschillende actoren. Dat hebben we ook 

kunnen vaststellen in de vorige gedachtewisseling met de 

verschillende leden van het opvolgingscomité. Het is evident dat zij 

over een aantal zaken verschillende standpunten hebben. Het advies 

van de FOD is daarin ook zeker belangrijk om mee te nemen. 

 

Voor de vraag over het gevecht tussen de CREG en Elia verwijs ik 

naar het advies van de AD Energie op pagina 14. Die documenten 

zijn ook aan het secretariaat bezorgd. 

 

De vraag over de offshoretoeslag in de energienorm heb ik 

beantwoord. 

 

Dan was er nog een vraag over de CO2-emmissies van de nieuwe 

gascentrales en de link met de RRF of het relanceplan. De 

omgevingsvergunning is een regionale bevoegdheid. Ik ga ervan uit 

dat bijkomende restricties of voorwaarden weloverwogen zijn en dat 

de principes op alle sectoren voor iedereen gelijk worden toegepast. 

 

Ik beklemtoon dat het CRM ingevoerd wordt over heel België. Het is in 

het belang van de bevoorradingszekerheid en de kosten voor de 

maatschappij dat er een level playing field is tussen de regio's, zodat 

investeringen in nieuwe productiecapaciteit op de meest zinvolle 

plaatsen komen, met respect voor de emissielimieten die gelijkaardig 

en gelijkwaardig zijn over de regionale grenzen heen. 

 

Het energiebeleid is zo een gedeelde bevoegdheid maar ook een 

gedeelde verantwoordelijkheid. Als federaal minister van Energie 

neem ik zeker mijn deel op, namelijk de energiebevoorrading 

garanderen. Ik doe dan ook het nodige om die doelstelling te halen 

met de invoering van een CRM. Om te bepalen wat hiervoor nodig is, 

ga ik er dan ook van uit dat de regio's de eigen doelstellingen op 

gebied van klimaat en energie verwezenlijken. De federale 

productievergunning voorziet niet in een verplichting voor CO2-

opvang, maar er wordt wel nagegaan of er opslagsites voor CO2-

opvang beschikbaar zijn en of transportnetten voor CO2 en de 

aanpassing van de installatie voor de opvang van CO2 technisch en 

economisch haalbaar zijn. 

 

Wat de omgevingsvergunning van het project in Manage betreft, zijn 

er voor de eerste keer maatregelen opgenomen door de gedelegeerd 

ambtenaar. Die beslissing zet inderdaad het vraagstuk op scherp hoe 

we de decarbonisering van gascentrales het beste kunnen realiseren. 

Ik denk dat we het er allemaal over eens dat een decarbonisering 

temps. Nous avons adopté la loi 

CRM, les arrêtés royaux ont été 

finalisés et transmis pour avis au 

Conseil d'État. Une deuxième 

lecture sera organisée et une 

décision sera prise concernant le 

volume, normalement d'ici le 

30 avril. Le timing n'est donc pas 

si "serré" et nous avons encore 

largement le temps d'intégrer les 

suggestions du Parlement dans la 

décision.  

 

Pour la question relative au 

différend entre la CREG et Elia, je 

renvoie à l'avis du SPF, page 14, 

et à celui de la DG Énergie. 

 

En ce qui concerne les émissions 

de CO2 des nouvelles centrales au 

gaz et le lien avec le RRF ou plan 

de relance, le permis d'environne-

ment est une compétence régio-

nale. Je suppose que les restric-

tions ou conditions supplémen-

taires ont été mûrement réfléchies 

et que les principes sont appliqués 

à tous les secteurs de manière 

égale pour chacun. 

 

L'application du mécanisme du 

CRM s'étend à toute la Belgique. 

Dans le cadre de la sécurité 

d'approvisionnement et de la 

maîtrise des coûts sociaux, il est 

important de créer des conditions 

de concurrence égale entre les 

régions, afin que les investisse-

ments dans de nouvelles capaci-

tés de production soient réalisés 

aux endroits les plus appropriés. 

 

Les compétences en matière de 

politique énergétique sont 

partagées, au même titre que les 

responsabilités. En tant que 

ministre fédérale de l'Énergie, il 

m'appartient d'assurer la sécurité 

d'approvisionnement et je souhaite 

le faire par un CRM. Pour 

déterminer les besoins, je pars du 

principe que les régions atteignent 

chacune leurs objectifs dans les 

domaines du climat et de la 

politique énergétique. Dans le 

cadre de l'autorisation de produc-

tion fédérale, il est procédé à la 

vérification de la disponibilité des 
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nodig is en dat we daarvoor dan ook de meest geschikte 

technologieën nodig hebben. 

 

CCS is een van de manieren om bepaalde industrieën koolstofarm te 

maken, als dat niet anders kan. Dat geldt dus voor de procedés die 

niet op korte termijn kunnen decarboniseren. Maar er zijn ook andere 

methodes, zoals de inzet van biogas en waterstof en andere 

innovatieve projecten zoals de pre-combustion CCS. In die zin is uw 

verwijzing naar het relanceplan terecht, omdat we daar via het project 

Molecule specifiek op inzetten voor een bedrag van 50 miljoen euro. 

We willen zo de juiste technologieën stimuleren en tegelijkertijd 

vermijden dat mogelijke meerkosten op de factuur van de consument 

terechtkomen. Ik verwijs daarbij naar de slide die ik een aantal 

vergaderingen geleden getoond heb met de verschillende lijnen, 

waarbij de lijn van de duurzaamheid in het RRF zit. 

 

De Europese Commissie heeft een aantal vragen gesteld over het 

project rond de ontwikkeling en integratie van nieuwe technologieën, 

zoals ze dat ook over andere projecten doet. Die vragen zijn we nu 

volop aan het beantwoorden. 

 

Zo kom ik bij de opmerking van collega Verduyckt. 

 

Mijnheer Verduyckt, ik volg uw oncomfortabele gevoel over die 

CRM's. Ik zou het ook willen omdraaien. Als we niks zouden doen, 

zouden we ook niet comfortabel zijn. Dit is de ultieme zoektocht naar 

juist genoeg, niet te veel, niet te weinig, aan een aanvaardbare kost. 

Daarom kijken we naar die verschillende elementen. Niks doen en 

onze thermische capaciteit sluiten, zou ons ook een zeer 

oncomfortabel gevoel geven. 

 

De zaak nu in handen nemen, vooruitkijken, met die verschillende 

checks-and-balances op de radar, zorgt ervoor dat we grip krijgen op 

de zaak. Dan weten we in welke richting we gaan. De payback 

obligation waarnaar u verwijst, is daar een onderdeel van. Dat is een 

garantie om die overwinsten te kunnen vermijden. De 

deratingfactoren die u heel laag vond, zijn daar ook een element van. 

U wees ook op het doorschuiven van 2.000 megawatt en de link met 

de prijs. Laten we echter niet vergeten dat de maximumprijs die we 

bepaald hebben in onze resolutie, die 75 euro, nu lager uitkomt op 

basis van de voorstellen. Dat moet ons het comfort geven dat we hier 

aan het werk zijn binnen een kader dat we budgettair kunnen 

behappen, minstens mee aan de slag kunnen. In die zin wordt het wel 

duidelijker hoe de verschillende variabelen ingevuld zullen worden en 

hoe we daar de komende tijd mee kunnen en moeten omgaan. 

 

Dan was er een vraag over de impact van de adequacy and flexibility 

study op de T-1. 

 

De volumes worden telkens opnieuw berekend. Dat zal daar 

inderdaad wel een impact op hebben. Die adviezen zullen niet direct 

meespelen bij de Europese beoordeling, maar uiteraard wel op een 

indirecte manier. De eerste vraag bij de Europese beoordeling is of er 

sprake is van overprocurement. In die zin updaten wij onze informatie 

natuurlijk ook richting de Europese Commissie, met de nieuwe 

elementen die op ons afkomen. Dat moet het de Europese 

Commissie mogelijk maken een betere inschatting te maken. Het kan 

dus alleen maar positief bijdragen. 

sites de stockage pour capter le 

CO2 ainsi que de la faisabilité 

technique et économique des 

solutions proposées en matière de 

réseaux de transport du CO2 et 

d'adaptation des installations de 

captage de CO2.  

 

Le fonctionnaire délégué a pris 

pour la première fois des mesures 

en ce qui concerne le permis 

environnemental du projet à 

Manage. Il reste à présent à déter-

miner comment répondre au 

mieux aux besoins de décarbona-

tion des centrales au gaz. Faute 

de mieux, le captage et stockage 

du dioxyde de carbone (CCS) est 

l'une des techniques de 

décarbonation de certaines indu-

stries. Il en va de même pour les 

autres procédés incapables de dé-

carboner à court terme. D'autres 

techniques existent toutefois aussi 

et, à cet égard, la référence au 

plan de relance est pertinente, 

puisque nous misons 50 millions 

d'euros sur ces méthodes par le 

biais du projet Molecule. Nous 

souhaitons stimuler de la sorte le 

développement des meilleures 

technologies et éviter des coûts 

supplémentaires au consom-

mateur. Nous répondons pour 

l'heure aussi à plusieurs questions 

de la Commission européenne à 

ce sujet.  

 

Je comprends le malaise que les 

CRM inspirent à certains, mais ne 

rien faire ne nous apportera pas 

davantage le confort. Nous 

recherchons le juste dosage pour 

un coût acceptable. En prenant 

maintenant ce dossier à bras-le-

corps, avec l'ensemble des con-

trôles et des équilibres qu'il com-

porte, nous parviendrons finale-

ment à le maîtriser. L'obligation de 

payback en fait partie comme ga-

rantie contre les surprofits. Il en va 

de même pour les facteurs de 

réduction. 

 

En ce qui concerne le transfert de 

2 000 mégawatts et le lien avec le 

prix, n'oublions pas que le prix 

maximum de 75 euros mentionné 
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Ik heb toch wel al een inkijk gegeven over de keuzes. Ik zal zeker niet 

naar hier komen om de waarden in de resoluties naar boven te 

herzien. Ik ben niet geneigd om de 2.000 megawatt te volgen. Er is 

echter een open punt dat wij nog verder aan het onderzoeken zijn, 

namelijk het regelvermogen.  

 

Collega Warmoes, ik verzet mij tegen het argument dat de 

documenten pas bezorgd worden als alles reeds beslist is. Het 

volume is niet beslist. De deratingfactoren zijn niet beslist. De 

intermediaire waarde wel, maar de parameters zijn niet beslist. Er is 

daarover een netbeheerdersverslag gemaakt. Er is een voorstel van 

de CREG. Er is een advies van de CREG. Vervolgens was er een 

advies van mijn administratie. Vervolgens was er een advies van de 

CREG. Die gaat de beslissing voeden. Die beslissing valt uiterlijk op 

30 april. 

 

Zeggen dat de documenten komen op een moment dat alles reeds 

beslist is, is fout. Misschien hebben wij een ander referentiekader van 

hoe er beslist wordt, of een andere notie van overleg of het pushen 

van beslissingen. Deze gedachtewisseling vindt plaats op het moment 

dat de wet goedgekeurd is, dat is juist. Dat is een democratisch 

proces. Ook juist is dat de koninklijke besluiten voor advies liggen bij 

de Raad van State. Deze luwte, waarin wij wachten op het advies van 

de Raad van State, net omdat wij een krappe timing hebben, grijpen 

wij aan om na te denken over hoe wij verdergaan met de 

volumebepaling. Het zou van een andere orde zijn als ik naar de 

voorzitter had gebeld om te zeggen dat dit nog snel moest worden 

behandeld. Neen, wij doen dit ruim op voorhand, zoals ik zelf twee 

keer gezegd heb.  

 

In verband met de bijlage, het is mij ontgaan – daarvoor wil ik mij 

verontschuldigen – dat die bijlage er niet bij zit. Wij zullen bekijken of 

wij die bijlage nog kunnen nasturen. De CREG herneemt in bijlage 1 

de gestelde vragen en het antwoord dat Elia gestuurd heeft, in 

extenso. Verder stel ik vast dat er geen verdere vragen meer zijn 

geweest tot uitwisseling van informatie en ook geen extra vragen tot 

overleg. 

 

Met betrekking tot de vraag over zoveel mogelijk gascentrales, neem 

ik toch even het compliment ter harte dat ik het pedagogisch kan 

uitleggen, maar blijkbaar toch niet pedagogisch genoeg. Ik zal het 

proberen toe te lichten. 

 

Wij reserveren een zeer substantieel volume voor de T-1-veiling. De 

T-1-veiling betreft capaciteit die binnen een jaar beschikbaar kan zijn 

en wat wij doen in dat kader, ligt veel hoger dan in andere landen. Het 

zijn met name al de eerste checks-and-balances. Dat is trouwens ook 

een beslissing geweest van het Parlement, die ook in het CRM-design 

is gekomen door het Parlement. Ik was toen zelf geen Parlementslid, 

maar dat neemt niet weg dat ik het wel weet. Een meerderheid in het 

Parlement heeft daar toen voor gekozen en dat was eigenlijk de 

eerste stap om in het systeem in te bouwen dat de gascapaciteit niet 

per definitie een rode loper kreeg. 

 

Er is dan over het scenario van Elia gesproken, mijnheer Warmoes, 

maar ook hier: juist is juist. Het scenario dat is voorgesteld, is het 

scenario dat werd voorgesteld door de AD Energie en dat is niet het 

dans la résolution est revu à la 

baisse sur la base des 

propositions. Cela doit donc nous 

fournir la certitude d'opérer dans 

des limites acceptables du point 

de vue budgétaire. 

 

Concernant l'adéquation et la 

flexibilité des enchères T-1, les 

volumes sont chaque fois recal-

culés, ce qui aura certainement 

une incidence. Les avis joueront 

aussi un rôle indirect. L'existence 

d'une surabondance est le premier 

point pris en compte dans l'éva-

luation européenne. Nous complé-

tons nos informations à l'intention 

de la Commission européenne en 

tenant compte de cet aspect, en 

incluant tous les nouveaux 

éléments qui doivent lui permettre 

de peaufiner son évaluation.  

 

Je ne suis pas encline à suivre la 

piste des 2 000 mégawatts. Nous 

examinons cependant encore la 

puissance de réglage. 

 

Il est inexact d'affirmer que les 

documents ont seulement été 

transmis après que toutes les 

décisions ont été prises. Rien n'a 

encore été décidé concernant le 

volume, les facteurs de réduction 

et les paramètres pour la valeur 

intermédiaire. Le gestionnaire de 

réseau a établi un rapport à ce 

sujet et tant la CREG que mon 

administration ont formulé des 

propositions et des avis. La 

décision sera prise le 30 avril au 

plus tard. Il est exact que cet 

échange de vues a lieu à un 

moment où la loi est déjà adoptée 

et où les arrêtés royaux sont déjà 

soumis au Conseil d'État. Nous 

profitons d'un moment calme pour 

réfléchir ensemble à la suite du 

processus de fixation du volume. 

 

L'annexe évoquée précédemment 

ne figure effectivement pas dans 

le document et nous verrons s'il 

est possible de la transmettre a 

posteriori. Dans cette annexe 1, la 

CREG reproduit in extenso les 

questions posées et la réponse 

envoyée par Elia.  
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scenario van Elia, niet in naam, niet in titel, niet naar inhoud. Wat was 

immers het scenario van Elia in de adequacy and flexibility study van 

2019? Dat was het HiLo-scenario. Welk scenario werd door de vorige 

minister gekozen? Niet het HiLo-scenario, maar een scenario aan de 

hand van sensitiviteiten, met name de onbeschikbaarheid van 

1,7 megawatt van het Franse nucleaire park. Ook hier wordt er een 

adequacy and flexibility study gedaan waaruit een aantal dingen volgt, 

er worden hierover een aantal reflecties geuit door de regulator, er 

wordt een advies geformuleerd door de AD Energie, waarin 

verschillende elementen worden geïntegreerd, wat leidt tot een 

beslissing van de autoriteit die bevoegd is voor de 

bevoorradingszekerheid en dat is tot nader order nog altijd de 

regering, in het bijzonder de bevoegde minister en de administratie. 

 

Ik wil de kosten niet minimaliseren, want wij staan voor een grote 

kostprijs en die moet correct zijn. Wij kunnen het echter ook 

omdraaien: wat is de kostprijs als wij niet genoeg elektriciteit hebben? 

Dat is berekend door het Federaal Planbureau in 2014. Het gaat om 

120 miljoen euro per uur totale maatschappelijke economische 

schade. De kwetsbaarsten zullen daarvan het eerste slachtoffer zijn, 

zelfs als er geen black-out komt. Als wij in een situatie terechtkomen 

waarin er wordt afgeschakeld – wie zegt dat wij nu en later niets 

moeten doen, pleit er in de feiten voor dat wij ons energiebeleid 

stoelen op een afschakelingsbeleid –, zullen eerst de dunst bevolkte 

gemeenten worden afgeschakeld, waar toevallig ook de kwetsbaarste 

mensen wonen. 

 

Is dat het bevoorradingszekerheidsbeleid dat wij moeten voeren in 

ons land? Ik meen dat wij dat niet moeten doen. Het is alleszins niet 

de keuze van deze regering. Het is trouwens in deze commissie al 

afdoende aangetoond dat als men gerust is over het niveau van de 

bevoorradingszekerheid, in ons geval de LOLE van 3 uur, dit een 

milderend effect heeft op de groothandelsprijzen, en dus ook een 

milderend effect op de prijzen. 

 

Ik begrijp natuurlijk dat als iemands verantwoordelijkheid niet 

verdergaat dan het betalen van de facturen aan Facebook, het 

moeilijker is om verder te kijken. 

 

Ik kom bij het klimaataspect. Daar hebben wij het nu al zeer uitgebreid 

over gehad. Waarom kunnen wij dat nu niet doen? Wij kunnen nu niet 

retroactief een aantal zaken aanpassen, want wij zitten met de 

vooropgestelde timing. Als wij nog vier, vijf of zes jaar de tijd hadden 

om een aantal zaken te doen, zouden wij alles overhoop kunnen 

gooien; dan konden we bekijken hoe we de methodologie zouden 

toepassen. Maar die tijd hebben wij niet. Wij zeggen ook niet: après 

nous le déluge, wij zullen dat later wel zien. Nee, wij pakken het 

proactief aan en wij voeren het in. Wij zullen het eerste land zijn 

binnen Europa dat op basis van een nieuwe methodologie het klimaat 

meeneemt in de rekeningen. 

 

Wat het ERAA en de NRAA betreft, het ERAA zal er niet zijn, en dat 

weet u. Dat zal er nergens zijn. Want er zijn nog heel wat landen die 

een CRM hebben in Europa. Wij zijn niet het enige land. Het zou wel 

heel bijzonder zijn dat wij vaststellen dat wij een bevoorradings-

zekerheidsprobleem hebben, maar dat wij geen CRM nodig hebben. 

Dat is een conclusie die wij niet getrokken hebben met de regering. 

 

 

Nous réservons un volume sub-

stantiel pour l'enchère T-1, qui 

concerne la capacité pouvant être 

disponible dans un an. Nous allons 

beaucoup plus loin que d'autres 

pays dans ce domaine. Une 

majorité au Parlement a approuvé 

ce choix, qui a d'emblée constitué 

le premier pas de l'intégration 

dans le système du principe selon 

lequel la capacité gazière n'a pas, 

par définition, le champ libre. Le 

scénario proposé à l'époque 

émanait de la DG Énergie et n'est 

pas le scénario HiLo d'Elia. La 

ministre précédente a opté pour 

un scénario reposant sur des 

sensibilités, à savoir l'indispo-

nibilité de 1,7 mégawatt du parc 

nucléaire français. Il est procédé, 

ici aussi, à une étude d'adéquation 

et de flexibilité, avec un retour 

d'information du régulateur, un 

avis de la DG Énergie et une 

décision de l'autorité compétente 

pour la sécurité d'approvisionne-

ment. 

 

Nous sommes bien évidemment 

confrontés à un coût substantiel, 

qui doit être correct, mais que 

représente ce coût si nous man-

quons d'électricité? Selon le Bu-

reau fédéral du Plan, cela 

correspondait, en 2014, à un 

préjudice socioéconomique total 

de 120 millions d'euros par heure, 

et les plus vulnérables en sont les 

premières victimes. Tel est 

d'ailleurs également le cas lors de 

délestages.  

 

Nous n'avons pas choisi cette po-

litique de sécurité d'approvision-

nement. Il a déjà été largement 

démontré dans cette commission 

que, lorsque la sécurité d'appro-

visionnement ne suscite pas d'in-

quiétudes, les prix diminuent. 

 

En ce qui concerne l'aspect cli-

matique, nous n'avons pas le 

temps de réétudier en détail la 

méthodologie. Nous agissons pro-

activement et mettons les choses 

en place. Nous serons le premier 

pays européen à intégrer le climat 
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Er zijn nog landen die een CRM hebben, en ook die landen zijn 

geconfronteerd geworden met het feit dat er geen ERAA is. Die 

worden ook geconfronteerd met het implementatieplan van ENTSO-E 

ter zake. 

 

Wel zullen wij in onze eerstvolgende adequacy and flexibility study de 

nieuwe methodologie zoveel mogelijk integreren. Wij doen dat op een 

proactieve manier. Wij zouden heel goed kunnen beslissen het 

afgesproken implementatieplan van ENTSO-E te gebruiken. Dan 

zouden wij nu niet bezig zijn met klimaatjaren in de volgende 

adequacy and flexibility study, want dat is pas voor later. Dan zouden 

wij nu ook niet de verwachte inkomsten daarin opnemen, want dat is 

pas voor later. 

 

Die twee zaken zullen wij, minimaal, wel doen. Waarom? Omdat wij 

ervan overtuigd zijn dat die een meerwaarde vormen en dat zij 

belangrijk zijn om te doen, ook al omdat wij onze T-1-veiling nog 

moeten doen. 

 

De betrouwbaarheidsnorm is te streng volgens een spreker. Als dit zo 

is, wil dat zeggen dat we die perfect kunnen verhogen en dat het 

maatschappelijk aanvaardbaar is dat we minder uren elektriciteit 

zullen hebben. Tot nu toe is dat drie uur. Ik heb de slide getoond, in 

lijn met de verschillende Europese landen. Er is hier geen getal 

opgeplakt, dus ga ik dat ook niet doen. Wie zegt dat de betrouw-

baarheidsnorm te streng is, zegt dat het sociaal en maatschappelijk 

aanvaardbaar is om zonder elektriciteit te zitten; die vindt het 

aanvaardbaar om ons energiebeleid te stoelen op een afschakelings-

beleid. Dat is niet de keuze die deze regering maakt. 

 

Wat de uitoefenprijs betreft, heb ik uiteengezet dat de payback 

obligation begint te spelen vanaf het moment dat men boven de 

referentieprijs gaat. Ter zake liggen de waarden die door Elia en de 

CREG worden gesuggereerd, vrij dicht bij elkaar: 300 euro en 245 

euro. 

 

Dan kom ik op de mediaaninkomsten en de verwachte inkomsten. 

 

dans les comptes sur la base 

d'une nouvelle méthodologie. Il 

serait vraiment exceptionnel que 

nous constations un problème de 

sécurité d'approvisionnement sans 

disposer d'un CRM. D'autres pays 

qui possèdent un CRM ou qui 

n'ont pas d'ERAA sont également 

confrontés au plan de mise en 

œuvre d'ENTSO-E. Dans notre 

prochaine étude sur l'adéquation 

et la flexibilité, nous intégrerons au 

maximum la nouvelle méthodo-

logie de manière proactive, car 

nous sommes convaincus qu'elle 

comporte une valeur ajoutée. 

 

Certains estiment que la norme de 

fiabilité est trop stricte. Autrement 

dit, nous pourrions alors 

parfaitement la relever et il serait 

socialement acceptable de réduire 

le nombre d'heures d'électricité. 

Jusqu'à présent, cette norme est 

fixée à trois heures. Toujours 

selon certains, il serait donc 

acceptable de fonder notre 

politique sur une stratégie de 

délestage. Tel n'est toutefois pas 

notre choix. 

 

S'agissant du prix d'exercice, j'ai 

expliqué que l'obligation de rem-

boursement ne s'appliquait qu'à 

partir du moment où le prix de 

référence est dépassé. Les va-

leurs d'Elia et de la CREG sont 

proches l'une de l'autre: 300 euros 

et 245 euros. 

 

En réponse à la question de Mme Marghem, la méthodologie qui sera 

intégrée dans l'étude Adeflex sera ensuite intégrée dans tous les 

aspects où il faut en tenir compte. Il ne s'agit donc pas uniquement de 

la dérogation, mais aussi de l'IPC lui-même.  

 

Mevrouw Marghem, dat is een me-

thodologie die in de Adeflex-studie 

geïntegreerd zal worden en daar-

na toegepast zal worden op elk 

vlak waar dat nuttig is, en dus niet 

enkel voor de afwijking, maar ook 

voor de IPC en andere aspecten.  

 

Het derde element is de werking van de Net CONE. 

 

Le troisième élément est le 

fonctionnement du Net CONE. 

 

Sur tous les éléments pour lesquels il s'agit du P50 versus de 

verwachte inkomsten, dat wordt hernomen in de methodologie. 

 

Donc, collègue Ben Achour, merci pour vos questions sur les stations 

de pompage-turbinage de Coo. Je pense y avoir répondu, au sujet de 

la discrimination du level playing field. En conclusion, nous devons 

revoir ce point, mais je suis toujours mitigée, ou pas encore décidée, 

Mijnheer Ben Achour, ik heb op uw 

vragen over het pomp- en 

turbinestation van Coo geant-

woord. De conclusie is dat we dat 

moeten herzien, maar ik heb nog 

geen beslissing genomen over de 

reductiefactoren, en wat de 
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sur le derating factor, de reductiefactor. Nous devons trouver le juste 

milieu entre ce qui est la maximalisation du welfare et celle des 

profits. 

 

optimale balans is tussen de 

maximalisatie van de welvaart en 

de maximalisatie van de winst. 

 

Mijnheer Dewael, ik verwacht niet dat de schorsingsperiode van de 

Raad van State een impact zal hebben op de timing. De vraag over 

de Europese Commissie heb ik beantwoord. 

 

Wat de vergunningsprocedures betreft, ik ga ervan uit, en ik heb ook 

geen reden om daaraan te twijfelen, dat de meeste mensen deugen. 

Die procedures zorgen voor een level playing field. Ik druk mij wat 

voorzichtig uit omdat ik mij niet wil begeven op de bevoegd-

heidsniveaus van mijn collega's. Energie is een gedeelde bevoegd-

heid en een gedeelde verantwoordelijkheid en wij moeten daaraan 

bijdragen, elk vanuit onze bevoegdheid. 

Je ne pense pas que la sus-

pension des audiences du Conseil 

d'État influera sur le calendrier.  

 

Les procédures d'autorisation ga-

rantissent des conditions de 

concurrence égale. Je m'exprime 

avec une certaine prudence à ce 

sujet car je ne souhaite pas 

empiéter sur les compétences 

d'autres niveaux de pouvoir: 

l'énergie est de fait une com-

pétence partagée.  

 

De voorzitter: Mevrouw de minister, ik denk dat veel aan bod is gekomen, maar het laatste woord is altijd 

aan het Parlement. Zijn er nog collega's die het woord wensen voor een repliek? 

 

01.15  Bert Wollants (N-VA): Mevrouw de minister, u zegt dat de 

documenten er nu zijn en dat we het gesprek dus kunnen voeren. Het 

zou echter nuttig zijn om daarover in de toekomst net iets vroeger te 

kunnen beschikken. Dat zou het debat alleen maar eleganter maken 

en ervoor zorgen dat iedereen dat kan bestuderen. U hebt al gezegd 

dat het niet de eenvoudigste materie is en dat er behoorlijk wat 

pedagogische vaardigheden aan te pas komen om dat allemaal rond 

te krijgen. 

 

Het zou toch goed zijn om in de toekomst over dat soort rapporten 

van de CREG te kunnen beschikken, ook al is het 'maar' een rapport 

van de CREG en nog geen beslissing. Dat kan de discussie alleen 

maar stofferen, zeker omdat we ondertussen al heel wat discussies 

over hetzelfde onderwerp hebben gehad, waar die informatie ook van 

pas was gekomen. Het was niet verstandig om dat alleen vandaag te 

doen. 

 

Ik juich wel toe dat u op het vlak van de IPC zegt dat we best op die 

20 zullen blijven. Daar zijn ook mogelijkheden voor. Ik denk dat dit 

verstandig is en dat het ook een duidelijk signaal is om de kostprijs 

onder controle te houden. Het blijft natuurlijk altijd nog kijken naar wat 

het volume uiteindelijk wordt, zeker gelet op de discussie over 

derating van een aantal technologieën. Dat zal daarop immers een 

impact hebben. 

 

Er werd ook verwezen naar de inspanningen van de Gewesten, maar 

de impact van derating op storage en op de pompcentrales zal van 

een heel andere orde zijn dan het invullen van de doelstellingen op 

het vlak van zon en wind. 

 

Men rekent nu op 8.000 MW zonne-energie, te realiseren over het 

hele land. Een behoorlijk stuk daarvan is al gerealiseerd. In heel die 

oefening is dat echter maar 320 MW van de in totaal meer dan 

13.000 MW. Daar wordt nog wat van afgetrokken, maar het is wel 

belangrijk dat we die verhouding voor ogen houden. Ik kan u dus 

alleen aanraden om de oefening inzake derating op korte termijn te 

doen. 

01.15 Bert Wollants (N-VA): Le 

débat gagnerait en qualité si nous 

pouvions disposer plus tôt des 

documents.  

 

Je me réjouis que la ministre opte 

pour le maintien des 20 euros en 

ce qui concerne l'IPC. Il s'agit d'un 

signal clair pour assurer le 

contrôle des prix. Il faudra évidem-

ment voir quels seront finalement 

les volumes et leur incidence sur 

le rating de plusieurs technologies. 

L'on se réfère aux efforts fournis 

par les régions, mais l'impact du 

rating sur le stockage et sur les 

centrales de pompage sera d'un 

tout autre ordre que la réalisation 

des objectifs en matière de 

production d'énergie éolienne et 

solaire.  

 

Pour le photovoltaïque, le volume 

retenu pour l'ensemble du pays 

est de 8 000 mégawatts. Dans tout 

cet exercice, il ne s'agit cependant 

que de 320 mégawatts sur un total 

de 13 000. Nous devons être 

conscients de ces proportions. La 

première mise aux enchères revêt 

une importance phénoménale. 

Des contrats seront conclus pour 

15 ans. Les chiffres doivent donc 

être corrects. Il est trop tard pour 

déterminer le volume pour l'année 

de livraison 2 étant donné que 

certains éléments sont déjà 
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Men heeft hier al aangehaald dat de eerste veiling van gigantisch 

belang zal zijn. Dan worden immers contracten voor 15 jaar 

vastgelegd. Als men die contracten eenmaal heeft gesloten, zal men 

daar niet meer van afgeraken. Dat lijkt mij logisch, met het oog op de 

rechtszekerheid. Dat betekent echter ook dat men er alles aan moet 

doen om de cijfers nu juist te hebben. Voor de correctere bepaling 

van het volume voor leveringsjaar 2 is men eigenlijk te laat, want een 

aantal dingen is inmiddels al gebetonneerd. Vandaar dat ik u wil 

oproepen om daarvan absoluut werk te maken. We moeten dan 

bekijken hoe het verhaal verder zal lopen. 

 

Eén ding was mij niet voor 100 % duidelijk in uw uitleg over het VK. U 

zegt dat u erop rekent dat de capaciteit aanwezig is en u zult ze toch 

veilen, ook als er geen overeenkomst is in T-1. U zou er ook van 

kunnen uitgaan dat die er is in T-1, ook al verwacht u niet dat ze 

geveild moet worden. Als het gaat om niet in aanmerking genomen 

capaciteit, dan hoeft die immers ook niet geveild te worden. Dat geldt 

ook voor de andere niet in aanmerking genomen capaciteit, onder de 

drempel van 1 MW of gecumuleerd. Zult u die wel veilen en is er geen 

overeenkomst met het VK, dan veilt u eigenlijk bijkomende capaciteit, 

terwijl u de facto geen rekening houdt met het VK. Dat vind ik een 

moeilijk verhaal, misschien moet daar nog eens een pedagogische 

sessie voor worden gepland. Ik zie namelijk nog een verschil tussen 

de uitleg die we hebben gekregen en wat de cijfers aangeven. 

 

Alleszins kijken we natuurlijk uit naar de stappen die u intussen nog 

zult doen. 

 

bétonnés. 

 

Je ne suis pas entièrement votre 

explication sur le Royaume-Uni. 

Nous pouvons compter sur une 

capacité britannique, mais elle fera 

tout de même partie des enchères, 

alors même qu'il n'y a aucune 

convention dans la T-1. Si cette 

capacité n'est pas prise en 

considération, elle ne doit tout de 

même pas être mise aux en-

chères? 

 

 

01.16  Kurt Ravyts (VB): Mevrouw de minister, ik dank u voor het 

zeer uitvoerige antwoord.  

 

U zei dat ik het uitgebreid over het transparantieproces had en u stelt 

het voor alsof de hele oefening vandaag kadert in de aanloop naar uw 

uiteindelijke instructie op 30 april en dat die als enige telt, aangezien 

er nog een aantal beslissingen, onder andere over derating, moet 

worden genomen. 

 

Mevrouw de minister, u bent deze namiddag begonnen met een uur 

lang een aantal impliciete beslissingen van u toe te lichten alsook met 

een aantal inhoudelijke reacties te geven op een aantal documenten, 

die ons lange tijd niet hebben bereikt. 

 

Ik heb mevrouw Marghem tussen de lijnen door en met enige 

subtiliteit – ze kan dat, ze is daar subtiel genoeg voor – horen stellen 

dat het beter zou zijn geweest, mochten er hier meer tussentijdse 

vergaderingen met het opvolgingscomité zijn geweest. U zult mij toch 

niet vertellen, na uw presentatie, dat u geen tussentijdse besluiten 

hebt genomen? Ik heb het dan uiteraard over de methodologie en 

over de transfer van 2.000 megawattuur, die u zelf hebt weerlegd. 

 

U merkt op dat er weinig is gesproken over uw administratie. Ik lees 

op pagina 13 in de tekst dat een van de conclusies van AD Energie 

van 26 februari 2021 is dat een modificatie van de parameters, de 

hypotheses en simulaties of de methodologieën het proces dermate 

dreigen te vertragen dat zij de bevoorradingszekerheid kunnen 

compromitteren. 

 

01.16 Kurt Ravyts (VB): La 

ministre présente la situation 

comme si l'ensemble de l'exercice 

auquel nous nous livrons au-

jourd'hui s'inscrivait dans la pers-

pective de la décision finale. 

L'échéance du 30 avril est la seule 

qui compte et plusieurs décisions 

doivent encore être prises. 

 

La ministre a entamé cette réunion 

en expliquant pendant des heures 

des décisions implicites et en 

exposant sa réaction à plusieurs 

documents que nous n'avons pas 

encore reçus. Il aurait été préfé-

rable que nous ayons davantage 

de réunions intermédiaires avec le 

comité de suivi. La ministre a ef-

fectivement pris des décisions 

intermédiaires, notamment con-

cernant la méthodologie et le 

transfert de 2 000 mégawatts. Elle 

a également déjà soumis un arrêté 

royal au Conseil d'État. Nous 

avons toutefois dû attendre la mi-

mars pour pouvoir télécharger les 

documents sur le site de la CREG. 

Contrairement à M. Warmoes, je 
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Dat is een visie. Tijdens het eerste uur hebt u duidelijk aangetoond 

dat u die visie overneemt. U hebt dus beslissingen genomen, 

uiteraard niet de finale beslissingen, maar wel tussentijdse 

appreciatiebeslissingen. U hebt een koninklijk besluit voor advies naar 

de Raad van State gestuurd. 

 

Ik kan alleen maar opmerken dat het ongerijmd is dat sinds die eerste 

documenten u hebben bereikt, wij moesten wachten tot na half 

maart 2021 vooraleer wij die documenten op de webstek van de 

CREG konden downloaden en afdrukken, om ze te kunnen lezen. Wij 

kregen ze dus toen nog niet eens van de minister, van het 

commissiesecretariaat of van de voorzitter. 

 

Mevrouw de minister, laten we stellen dat het transparantieproces niet 

volmaakt is. Ik ga niet zo ver als de heer Warmoes, die oppert dat het 

allemaal intentioneel is en deel uitmaakt van een groot complot met 

de netbeheerder en de grote internationale spelers op de markt 

omwille van de komst van gascentrales en de winst, zijnde dus het 

klassieke PVDA-PTB-verhaal. Hij heeft echter wel een punt over de 

transparantie hier in de commissie. 

 

ne crois pas à un complot avec le 

gestionnaire du réseau et les 

grands acteurs internationaux, 

mais il est clair que nous pourrions 

avoir davantage de transparence. 

 

 

01.17  Marie-Christine Marghem (MR): Madame la ministre, je vous 

remercie pour vos explications approfondies.  

 

Vous vous êtes démenée pour distiller certaines informations clefs. 

Néanmoins, je dois former quelques constats. 

 

Ainsi, il n'entre pas dans vos intentions immédiates de réunir le 

comité de suivi. De plus, nous ne savons pas grand-chose de vos 

entretiens avec la Commission européenne. Or il nous importe de 

connaître le positionnement que lui inspirent plusieurs points 

sensibles ainsi que les réponses apportées par l'État belge. Cela me 

semble quand même essentiel. 

 

Par ailleurs, j'ai retenu de vos explications que la méthode des prix 

médians avait cours depuis un certain temps, tout en sachant que la 

méthode ACER est devenue obligatoire depuis octobre dernier, si 

bien qu'il a fallu l'installer dans les logiciels d'Elia. Or, apparemment, 

ce ne sera fait qu'après le mois de juin, c'est-à-dire au même moment 

que la nouvelle étude d'adéquation et de flexibilité. En outre, même si 

vous ne le dites pas, il convenait éventuellement de ne pas retarder 

l'élaboration des dossiers des offreurs de projet d'un mois – car c'est 

le fond de l'affaire –, soit le moment séparant l'établissement des 

arrêtés royaux d'exécution et le déploiement de la nouvelle méthode 

par Elia, sous peine que ne surgissent des difficultés en termes de 

rétroactivité. Et je le comprends bien, parce qu'en ce cas vous 

pourrez alors oublier la sécurité juridique des marchés publics. 

 

C'est pourquoi l'un d'entre nous, qui l'exprime avec force, a raison de 

considérer qu'il faut jouer sur tous les paramètres – y compris dans le 

D-Rating –, pour que les contrats de longue durée coûtent le moins 

cher possible. Cela dit, je retiens de votre engagement, et c'est positif, 

que vous en restez aux prix minimum et maximum indiqués dans la 

résolution. C'est déjà une bonne chose. Toutefois, quand on 

examinera le multiplicateur avec les mégawatts et les prix du marché, 

on regardera peut-être différemment l'addition. Espérons que tout 

cela suivra son cours d'une manière supportable, non seulement pour 

la sécurité d'approvisionnement, laquelle constitue une exigence 

01.17 Marie-Christine Marghem 

(MR): Ik stel vast dat u niet van 

plan bent om het opvolgingscomité 

onmiddellijk bijeen te roepen. 

 

Voorts weten we niet veel over uw 

gesprekken met de Europese 

Commissie. We moeten echter 

weten over welke gevoelige pun-

ten de Commissie een standpunt 

inneemt en wat de Belgische 

reactie daarop is. 

 

Volgens uw uitleg is de methode 

van de mediaaninkomsten al enige 

tijd in gebruik, terwijl de ACER-

methode sinds oktober 2020 

verplicht is en pas in juni bij Elia 

zal worden toegepast in het kader 

van de nieuwe adequacy- en 

flexibiliteitsstudie. De uitwerking 

van de dossiers van de inschrij-

vers op de projecten mag ook 

geen maand vertraging oplopen – 

de periode tussen de vaststelling 

van de koninklijke uitvoerings-

besluiten en het moment waarop 

Elia de nieuwe methode invoert. 

Daardoor zouden er immers 

problemen ontstaan met de terug-

werkende kracht, wat de rechts-

zekerheid van de overheids-

opdrachten zou ondermijnen. 

 

Een van ons heeft gelijk: we moe-

ten op alle parameters inzetten om 

ervoor te zorgen dat de lange-
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première que nous partageons, mais aussi pour le coût à supporter 

par les ménages et les entreprises. 

 

termijncontracten zo goedkoop 

mogelijk zijn, ook al houdt u vast 

aan de in de resolutie opgenomen 

prijzen. Wanneer we de multi-

plicator met het aantal MW en de 

marktprijzen zien, zullen we an-

ders tegen de optelsom aankijken. 

Ik hoop alleszins dat het draaglijk 

blijft op het vlak van de continuïteit 

van de stroomvoorziening en de 

kosten voor de huishoudens en de 

bedrijven. 

 

01.18  Thierry Warmoes (PVDA-PTB): Mevrouw de minister, de 

geschiedenis zal het uitwijzen. We zullen over een paar jaar het bilan 

van dit alles kunnen opmaken. Ik heb enkele punten genoteerd als 

repliek.  

 

Het blijft merkwaardig dat het ontwerpvoorstel en het advies van de 

CREG 28 januari als datum hebben en pas een tiental dagen geleden 

gepubliceerd zijn, maar goed.  

 

U zegt dat we een zeer substantieel volume gereserveerd hebben 

voor T-1, dus niet voor de gascentrales. Maar u heeft ook gezegd dat 

de nieuwe adequacy and flexibility study van Elia van juni 2021 en de 

daaropvolgende evaluaties wel zoveel mogelijk volgens de nieuwe 

methodologie zullen gebeuren. Het resultaat daarvan is natuurlijk 

voorspelbaar. Het gaat hoogstwaarschijnlijk de behoefte aan 

capaciteit verminderen. Dus zal het resultaat zijn dat u nu zegt een 

substantieel volume voor T-1 gereserveerd te hebben, maar in 2023-

2024 zal blijken dat het eigenlijk niet meer nodig is, omdat de 

gascentrales intussen de nodige capaciteit volledig opgeslorpt zullen 

hebben. Dat is mijn voorspelling. U kunt een andere voorspelling 

doen. Maar zoals ik zei, de geschiedenis zal het uitwijzen. Dit is wel 

een serieus risico, als het nu overschat wordt. Zoals collega Wollants 

ook al zei, is de eerste veiling doorslaggevend. U kunt nu wel 

capaciteit reserveren voor T-1, maar het zal waarschijnlijk niet nodig 

zijn.  

 

Ik heb het advies van de AD Energie ook gelezen. U heeft daaruit 

geciteerd. Ik heb hier ook nog enkele andere citaten. Uiteindelijk staat 

daarin dat we Elia zullen volgen. Waarvan akte.  

 

Iemand die zegt dat de LOLE te streng is, beweert volgens u eigenlijk 

dat het sociaal en maatschappelijk aanvaardbaar is dat we een 

bepaald aantal uren zonder elektriciteit zitten. Ten eerste is dat met 

de LOLE van 3 uur ook zo. Dan is het maatschappelijk aanvaardbaar 

dat het om 3 uur gaat. Ik zeg dat niet; het is de CREG die zegt dat de 

LOLE hoogstwaarschijnlijk te streng is. Er is de Europese verplichting 

om een nieuwe norm vast te leggen.  

 

De datum van 15 september zal wel cruciaal zijn daarvoor. Zullen we 

die nieuwe norm hebben voor 15 september of niet? U aanvaardt ook 

dat er een tekort zou zijn. Een LOLE van drie uur is geen LOLE van 

nul uur. De mensen op het platteland zijn dan het meest kwetsbaar, 

zij worden dan afgeschakeld. Dat is dan weer uw keuze, want andere 

keuzes zijn ook mogelijk. Als u zich gewoon baseert op de markt en 

op de kostprijs, zal dat wel zo zijn omdat een gewoon gezin waarbij de 

01.18 Thierry Warmoes (PVDA-

PTB): Nous dresserons le bilan 

dans quelques années. Selon la 

ministre, un volume très sub-

stantiel sera réservé pour l'en-

chère T-1, et donc pas pour les 

centrales au gaz. Les prochaines 

évaluations se feront toutefois 

selon l'étude d'adéquation et de 

flexibilité réalisée par Elia en juillet. 

Il peut être prédit qu'en 2023-

2024, les centrales au gaz auront 

intégralement absorbé la capacité 

nécessaire. 

 

Je m'oppose au fait que la ministre 

juge la norme LOLE trop sévère. 

Cela revient à considérer qu'il est 

acceptable, sur le plan social et 

sociétal, d'être privé d'électricité 

pendant un certain nombre 

d'heures. Une obligation europé-

enne impose de fixer une nouvelle 

norme. Sera-ce le cas avant la 

date cruciale du 15 septembre?  

 

Un LOLE de trois heures n'est pas 

rien non plus. Choisir qui sera 

délesté est un choix politique. Si 

des citoyens restent quelques 

heures sans congélateur, il n'en 

coûtera pas beaucoup à l'éco-

nomie mais il en coûtera beau-

coup aux premiers nommés. Une 

autre option consisterait à deman-

der à certains grands consom-

mateurs de réduire leur 

consommation. 

 

Il existe en effet encore des pays 

qui disposent d'un CRM, mais ces 

mécanismes ont été approuvés 

avant l'adoption du nouveau 

règlement européen sur le marché 

intérieur de l'électricité. C'est une 
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ijskast zonder elektriciteit valt, de economie niet veel kost, maar dat 

kost die mensen wel veel.  

 

Als u echter een aantal grootverbruikers vraagt om hun verbruik te 

verminderen, zal dat misschien een grotere kost zijn, die trouwens 

voor een stuk vergoed kan worden. Dat is een andere keuze. De 

keuze wie en waar wordt afgeschakeld, is een politieke keuze die u 

dan maakt. Leg mij geen woorden in de mond die ik niet gezegd heb. 

Voor drinkwater is dat een andere redenering. Daar wordt de 

economische logica niet gevolgd. De grootgebruikers wordt dan 

gevraagd om hun verbruik te verminderen, en er zal worden 

geprobeerd om de mensen niet zonder water te zetten.  

 

U zegt dat er nog landen zijn die een CRM hebben. Dat klopt, maar 

die was wel goedgekeurd voordat de nieuwe elektriciteitsverordening 

er was. Dat moet u er ook wel bij zeggen. Het Belgische CRM is de 

eerste die moet worden goedgekeurd sinds die nieuwe elektriciteits-

verordening er is. Daar zit nu net het hele verschil. 

 

différence de taille. 

 

 

01.19  Kris Verduyckt (Vooruit): Mevrouw de minister, u hebt gelijk 

dat we ons ook niet comfortabel zouden voelen als we niks zouden 

doen. Daar ben ik het volledig mee eens. Als men de twee 

documenten van Elia en de CREG naast elkaar legt, met alle respect 

voor het document van de FOD waarover daarnet iets te minnetjes 

werd gedaan, zegt dit ook wel iets over het design van heel die 

procedure. Het heeft geen zin om ons daarover nog druk te maken. 

 

Uw insteek dat uit zo'n botsing van visies iets heel moois geboren kan 

worden, is misschien mooi, maar het gaat hier wel over een 

procedure die ettelijke honderden miljoenen en nog veel meer kost, 

vandaar mijn bezorgdheid. 

 

U zegt dat het advies van de CREG mee opgestuurd wordt aan 

Europa omdat daar toegezien wordt op de staatssteun. Voor mij staat 

dat in schril contrast met het feit dat zij zeggen dat de marktbrede 

toepassing ons heel veel geld kost. 

 

Dank u voor uw antwoorden. Ik ben heel tevreden dat wij die 

discussie vandaag hebben kunnen voeren. 

 

01.19  Kris Verduyckt (Vooruit): Il 

est exact que ne rien faire ne nous 

placera pas non plus dans une 

situation plus confortable. Comme 

le dit la ministre, un choc des 

visions pourrait livrer de belles 

solutions, mais il s'agit en 

l'occurrence d'une procédure qui 

coûte des centaines de millions 

d'euros. 

 

Que l'avis de la CREG soit aussi 

adressé à l'Union européenne 

parce qu'un contrôle des aides 

d'État y est réalisé, constitue selon 

moi une totale contradiction avec 

l'idée selon laquelle l'application à 

l'ensemble du marché nous coûte 

très cher. 

 

 

Le président: Du choc des idées jaillit la lumière! 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

De gedachtewisseling eindigt om 17.48 uur. 

L'échange de vues se termine à 17 h 48. 

 

  

 


