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FAQ CRM – Veelgestelde vragen over CRM 
Het doel van deze FAQ is om antwoorden te formuleren op de meest gestelde vragen die Elia heeft ontvangen over 

de belangrijkste mijlpalen van het CRM. Voor de antwoorden verwijst Elia naar de versie van de werkingsregels die op 

13 mei 2022 op haar website is gepubliceerd. 

Disclaimer: Deze FAQ is een hulpmiddel voor het Belgische capaciteitsvergoedingsmechanisme. Het helpt het CRM 

en de bijbehorende documenten beter te begrijpen. Partijen die kennis willen nemen van de wet en de aanvullende 

decreten, de voorgestelde werkingsregels en het voorgestelde capaciteitscontract, worden uitgenodigd deze 

documenten te raadplegen. Zij zijn de enige betrouwbare referentiebron voor de toepassing van het Belgische CRM. 

 

 

1 FAQ over participatie beoordeling 

Q1 

Hoe evolueren de reductie factoren in de tijd? 

A1 

Reductie factoren zijn verbonden aan een Veiling en worden vastgesteld door de Minister van Energie. Zodra zij 

bekend zijn, zijn zij van toepassing op de komende desbetreffende Veiling en worden zij vastgesteld voor de 

Transacties die uit die Veiling voortvloeien. Het toekomstige potentieel van de capaciteit van de 

geprekwalificeerde CRM kandidaat om verplichtingen te verwerven, wordt berekend op basis van de actualisering 

van de reductie factoren voor de nieuwe Veilingen of voor de transacties op de secundaire markt. 

Q2 

Is de drempel van 1MW voor de verplichte deelname na toepassing van de reductie factoren? 

A2 

Ja, de drempel van 1MW die van toepassing is op de in aanmerking komende capaciteiten, moet in overweging 

worden genomen na toepassing van de bijbehorende reductie factor. 

Q3 

Worden mijn capaciteiten boven de drempel van 1MW (na toepassing van de bijbehorende reductie 

factor) beschouwd als in aanmerking komende capaciteiten indien hun variabele subsidies 

(exploitatiesteun) vóór november 2026 worden stopgezet? 

A3 

Capaciteiten die in de periode van capaciteitslevering 2026-2027 genieten van exploitatiesteun of er recht op 

hebben, zijn niet verplicht een prekwalificatiedossier in te dienen.  

Capaciteiten die in de periode van capaciteitslevering 2026-2027 genieten van exploitatiesteun of er recht op 

hebben, mogen wel een prekwalificatiedossier indienen met een verbintenis tot afstand van deze steun (in 

standaard procedure). 

Capaciteiten die in de periode van capaciteitslevering 2026-2027 niet langer genieten van exploitatiesteun en er 

geen recht op hebben, zijn wel verplicht een prekwalificatiedossier in te dienen.  

 

Verschillende capaciteiten in het Vlaamse gewest komen in aanmerking voor een verlenging van hun 
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exploitatiesteun in het kader van een ingrijpende wijziging. Er bestaat dus een recht op exploitatiesteun, maar dat 

is voorwaardelijk. Deze zijn in het kader van de vraagcurve beschouwd als niet in aanmerking komende 

capaciteit onder het CRM.  

 

Indien deze capaciteiten op heden reeds weten dat zij in de periode van capaciteitslevering 2026-2027 géén 

beroep meer zullen doen op de Vlaamse exploitatiesteun, moeten zij een prekwalificatiedossier indienen met een 

verbintenis tot afstand van deze steun.  

Indien deze capaciteiten op heden nog geen duidelijkheid hebben omtrent een mogelijke verlenging van de 

Vlaamse exploitatiesteun, dan wel deelname aan het CRM, zijn zij niet verplicht om een prekwalificatiedossier in 

te dienen.  

Indien deze capaciteiten op heden reeds weten dat zij tegen de periode van capaciteitslevering 2026-2027 zullen 

sluiten (officieel gepubliceerd), kunnen zij een Fast Track prekwalificatiedossier indienen met de optie Opt-Out 

Out. 

Verscheidene vrijstellingen en de behandeling van bijzondere gevallen worden in de circulaire van 4 juni 2021 

gespecificeerd (b.v. voor noodgroepen): NL version 

Q4 

Als ik geen submeter heb geïnstalleerd op de desbetreffende capaciteit, ben ik dan verplicht om met mijn 

in aanmerking komende productie-eenheid deel te nemen aan de prekwalificatieprocedure? 

A4 

Ja, het ontbreken van een submeter voor een productie-eenheid kan niet betekenen dat de verplichting tot 

deelname aan de prekwalificatieprocedure, indien van toepassing, komt te vervallen. 

Q5 

Mijn CDS heeft bijlage 14 nog niet ondertekend, wat zijn de gevolgen voor een CDS-gebruiker? 

A5 

De CDS-gebruiker wordt in de CRM-werkingsregels alleen erkend als de houder van de capaciteit de CDSO 

bijlage 14 van het aansluitingscontract heeft ondertekend. 

Q6 

In het kader van een Netgebruiker verklaring, gaat de wettelijke verplichting van de capaciteitshouder 

(Netgebruiker of CDS-gebruikers) over op de gemandateerde tegenpartij? 

A6 

Neen, de wettelijke verplichting tot prekwalificatie van een capaciteitshouder blijft bij de Netgebruiker of de CDS-

Gebruiker, zelfs indien de Netgebruiker verklaring met een andere tegenpartij wordt ondertekend. Zodra de 

gemandateerde tegenpartij zich naar behoren prekwalificeert, is het haar verantwoordelijkheid om de 

Netgebruiker of CDS-gebruiker van de capaciteit op de hoogte te brengen. 

Q7 

Wordt elke turbine van een windmolenpark afzonderlijk in aanmerking genomen voor verplichte 

deelname van de prekwalificatie?  

A7 

Nee, de verplichting moet worden beschouwd per park van het capaciteitstype op het terrein van de klant. Zodat 

10 onshore windmolens worden beschouwd als één in de veronderstelling van de verplichte prekwalificatie. 

Complexere gevallen waarin er nog gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde eenheden zijn, moeten echter worden 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2021060406&table_name=wet
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aangepakt. 

Verscheidene vrijstellingen en de behandeling van bijzondere gevallen worden in de circulaire van 4 juni 2021 

gespecificeerd (b.v. voor noodgeneratoren): NL version 

Daarom kan voor deze specifieke gevallen een e-mail worden gestuurd naar energy-crm-

cumul@economie.fgov.be. 

Q8 

Kan ik de inkomsten uit de energiemarkt (spot-inkomsten, mFRR-inkomsten, aFRR-inkomsten, ...) 

cumuleren met de CRM-vergoeding? 

A8 

Ja. De CRM is een financiële steun voor ‘het ontbrekende’ geld. Het komt bovenop de inkomsten van de 

energiemarkt, maar kan niet worden gecumuleerd met andere functioneringssteun (variabele subsidies, b.v. 

GSC, WKK/CHP-certificaten) voor de leveringsperiode. Daarom zou in de prekwalificatie kunnen worden 

aangegeven dat de subsidies voorwaardelijk worden opgegeven. Deze zal namelijk afhankelijk worden gesteld 

van de succesvolle selectie in de veiling, zodat geen functionerende steun verloren gaat door de CRM ingeval 

van niet-selectie in de CRM-veiling. Houd er rekening mee dat het CRM moet worden beschouwd als een 

betrouwbaarheidsoptie, waarop de terugbetalingsverplichting van toepassing is, hetgeen inhoudt dat in de 

leveringsperiode de inkomsten van de energiemarkt boven de uitoefenprijs moeten worden terugbetaald voor de 

gecontracteerde capaciteiten. 

Q9 

Mag ik mijn andere variabele subsidies voorwaardelijk voor een succes in de Veiling opgeven? 

A9 

Ja. De CRM is een financiële steun voor ‘het ontbrekende’ geld. Hij komt bovenop de inkomsten van de 

energiemarkt, maar kan niet worden gecumuleerd met andere functioneringssteun (variabele subsidies, b.v. 

GSC, WKK/CHP-certificaten) voor de leveringsperiode. Daarom zou in de prekwalificatie kunnen worden 

aangegeven dat de subsidies voorwaardelijk worden opgegeven. Deze zal namelijk afhankelijk worden gesteld 

van de succesvolle selectie in de veiling. De CRM-steun kan worden gecumuleerd met andere soorten 

investeringssubsidies die niet worden beschouwd als functioneringssteun (zoals beschreven in het Koninklijk 

Besluit voorstel inzake cumul). 

Q10 

Is het CRM er alleen op gericht de beschikbare capaciteiten te gebruiken om elektrische energie te 

leveren of om het verbruik te verminderen? 

A10 

Ja, het CRM ondersteunt de beschikbaarheid van de capaciteiten om een voorstel te doen voor een 

beschikbaarheid van productie of een verbruiksvermindering. Een toename van het verbruik wordt dan niet in 

aanmerking genomen in het kader van het CRM en heeft geen toegevoegde waarde voor de doelstelling van het 

CRM. 

Q11 

Welke reductiefactor is van toepassing op mijn capaciteit/leveringspunt in het kader van de 

prekwalificatieprocedure? 

A11 

De CRM-kandidaat volgt het beslissingsschema en leidt uit onderstaande tabel, van de categorie reductiefactoren, 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2021060406&table_name=wet
mailto:energy-crm-cumul@economie.fgov.be
mailto:energy-crm-cumul@economie.fgov.be
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af welke van toepassing is en voegt die informatie toe aan het prekwalificatiedossier. 

 

Q12 

Waar staat de capaciteit met 'Dagelijkse programma' voor? 

A12 

Een capaciteit wordt beschouwd een Dagelijkse programma-verplichting te hebben indien zij een individuele MW-

indelingsverplichting heeft. Vandaag geldt dit voor TSO-verbonden productie-eenheden met een geïnstalleerd 

vermogen van meer dan 25MW, of technisch gekoppeld aan een capaciteit met individuele MW-programma 

verplichting. Alle andere worden beschouwd als zonder Dagelijkse programma verplichting. 

Q13 

Als ik niet wil deelnemen aan de CRM-veiling en ik ben niet verplicht deel te nemen aan de 

prekwalificatieprocedure, zijn er dan nog administratieve stappen? 

A13 

Nee, de capaciteitshouder van een niet in aanmerking komende capaciteit is niet verplicht om deel te nemen aan 

de prekwalificatieprocedure. Echter, kan hij een reeks capaciteiten creëren die voldoen aan de eis van 

deelneming van CRM om zich te prekwalificeren, maar is daartoe niet verplicht. 
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2 FAQ over de Prekwalificatieprocedure 

Q1 

Is een additionele CMU voldoende om de prekwalificatieverplichting van de wet voor de in aanmerking 

komende capaciteiten te dekken?  

A1 

Elia verwijst naar de Autoriteiten om de redenering voor specifieke gevallen te valideren. Voor deze specifieke 

gevallen kan een e-mail worden gestuurd naar energy-crm-cumul@economie.fgov.be. 

Q2 

Hoe kan ik mijn capaciteit prekwalificeren in een Fast track prekwalificatieprocedure zonder submeter en 

bijbehorende EAN-code, aangezien het een verplicht veld is? 

A2 

Als er geen submeter van toepassing is op de in aanmerking komende capaciteit die een Fast Track 

Prekwalificatie-proces uitvoert, mag de CRM-kandidaat de EAN invoeren van het toegangspunt waarop de 

capaciteit is aangesloten. 

Indien meerdere capaciteiten zich achter hetzelfde toegangspunt bevinden, wordt dezelfde EAN van het 

toegangspunt gebruikt en wordt het laatste cijfer van de EAN-code vervangen door A (de eerste), B (de tweede), 

C (de derde), ... 

Q3 

Mag ik in een CMU mijn erkende leveringspunten van mijn stoomturbine en van mijn gasturbine 

samenvoegen indien een van die twee een geïnstalleerd vermogen heeft van meer dan 25MW? 

A3 

Nee, aggregatie is in dat geval niet mogelijk. Indien de turbines (of andere productiecapaciteiten) in de individuele 

MW-programma verplichting worden erkend als boven 25MW en TSO aangesloten (als met dagschema), moeten 

deze leveringspunten (elk) deelnemen in een individuele CMU. 

Q4 

Indien het de bedoeling is deel te nemen aan de veiling, houdt het ontbreken van de juiste meetvereiste 

dan een additionele leveringspunt in het prekwalificatieprocedure in? 

A4 

Ja, het ontbreken van de meetvoorwaarden (bijlage A1 van de werkingsregels) voor een capaciteit impliceert dat 

de leveringspunten in het standaard prekwalificatieprocedure als een aanvullend leveringspunt worden 

beschouwd. 

Q5 

Is er geen Opt-Out OUT mogelijk voor de bestaande capaciteiten in Y-4? 

A5 

Het is mogelijk om in het Y-4 een Opt-Out te selecteren voor een vooraf gedefinieerde reden voor het volledige 

volume of het gehele volume van de capaciteit. De selectie van een Opt-Out OUT-categorie is in Y-4 beperkt tot 

de gevallen die in paragraaf 5.4.2.2.1 van de werkingsregels worden vermeld. Alle andere redenen in verband met 

bestaande capaciteiten leiden tot een Opt-Out IN-categorie en impliceren een overweging om het volume voor de 

Veiling te verminderen. 

Q6 

mailto:energy-crm-cumul@economie.fgov.be
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Wat is het doel van de financiële zekerheid van 10000€/MW voor de bestaande CMU's en van 11000, 15000 

of 20000€/MW voor de additionele of specifieke CMU's? 

A6 

Aangezien de veiling gebaseerd is op een "gate" voor de biedingen, zullen alle biedingen op hetzelfde moment 

met elkaar concurreren in het veilingalgoritme. Dit betekent dat bij de selectie van de toegewezen biedingen 

sommige andere biedingen niet zullen worden geselecteerd. De niet-geselecteerde biedingen impliceren een 

vrijgave van het bijbehorende/deel van de financiële zekerheid. Aangezien de selectie echter een automatisch 

capaciteitscontract inhoudt voor de toegekende geprekwalificeerde gegadigden, wordt ‘gaming’ vermeden. 

Bovendien moeten de dienstverplichtingen in de pre-leveringsperiode worden gedekt door een voldoende 

stimulans om te leveren. Aangezien er in de pre-leveringsperiode geen betalingen aan de capaciteitsleveranciers 

zijn gepland, moet de financiële zekerheid worden beschouwd als een zekerheid ingeval de potentiële boetes niet 

worden betaald. Ter herinnering: de financiële zekerheid van de additionele CMU wordt gedeeltelijk vrijgegeven in 

de periode vóór de oplevering, wanneer belangrijke mijlpalen zijn bereikt, met een waarde die is vastgesteld op 

10.000 euro/MW zodra het bestaande CMU's worden. 

Q7 

Wat is de uiterste termijn voor het prekwalificatieprocedure van de komende veiling? 

A7 

De uiterste termijn voor het indienen van het prekwalificatiedossier is 15 juni 2022. Houd er rekening mee dat het 

prekwalificatiedossier alleen kan worden ingediend wanneer het aanvraagformulier van de CRM-kandidaat door 

Elia is gevalideerd. Dit is een verplichte stap die tot 5WD in beslag kan nemen en waarmee rekening mee moet 

gehouden worden bij de naleving van de deadline van 15/06. Er is geen uitstel voorzien (behalve in geval van een 

IT-fallback-procedure). Daarom verzoekt Elia de CRM-actoren om het zo snel mogelijk naar behoren in te dienen 

teneinde het proces te vergemakkelijken. 

Q8 

Hoe kan ik mijn deelname aan de CRM-veiling verminderen als ik ervan uitga dat mijn potentieel in 

aanmerking komende volume in MW na toepassing van de reductie factor te hoog blijft in vergelijking met 

mijn vermogen om de dienst op de (pre-)leveringsperiode te leveren? 

A8 

In een standaard prekwalificatiedossier wordt de Opt-Out standaard op nul MW gezet voor de CMU, maar dit kan 

door de CRM-kandidaat worden gewijzigd. De Opt-Out maakt het mogelijk het in aanmerking komende volume 

gedeeltelijk of volledig te verlagen. De Opt-Out moet worden aangegeven op het Nominale Referentie vermogen 

en wel vóór de toepassing van de reductie factor. Het is niet mogelijk het in aanmerking komende volume via de 

Opt-Out te verhogen. Het enige doel ervan is het potentiële in aanmerking komende volume voor de komende 

Veiling te verlagen. 

Q9 

Mag ik al een prekwalificatiedossier voor 2023 invoeren? 

A9 

Ja, nadat het prekwalificatiedossier in 2022 is gevalideerd, blijven de resultaten geldig in de tijd op voorwaarde dat 

de regels niet evolueren in de tijd. Indien de regels evolueren, zal de CRM-kandidaat worden verzocht ze te 

bevestigen of bij te werken. 

Q10 
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Moet ik elk jaar een prekwalificatiedossier indienen? 

A10 

In principe is het voor elke door de Minister georganiseerde Veiling mogelijk dat de Capaciteitshouder een 

prekwalificatiedossier moet of kan indienen. Natuurlijk faciliteert Elia het hergebruik en de bevestigingen van de 

parameters die reeds in de voorgaande prekwalificatieprocedure werden ingevuld, met uitbreidingsmogelijkheden. 

Q11 

Hoe dien ik mijn verklaring voor verbintenissen en vrijstellingen zoals vermeld in punt 5.2.3.2.1. in mijn 

prekwalificatiedossier in? 

A11 

De CRM-kandidaat dient deze nieuwe verklaring van toezeggingen en vrijstellingen in, zoals vereist in de 

werkingsregels, in de CRM-interface. Dit maakt het mogelijk voor elke betrokken CMU een dergelijke verklaring in 

te dienen. In overeenstemming met de andere vereisten van de werkingsregels is de CRM-kandidaat 

verantwoordelijk voor de identificatie van de CMU('s) waarop deze verklaring betrekking heeft en wordt deze niet 

automatisch gecontroleerd in de interface. 

Q12 

Hoe dien ik mijn verklaring voor energietransitieverbintenissen, zoals vermeld in punt 5.2.3.2.1. in mijn 

prekwalificatiedossier in? 

A12 

De CRM-kandidaat dient deze nieuwe verklaring voor energietransitieverbintenissen in, zoals vereist in de 

werkingsregels, in de CRM-interface. Dit maakt het mogelijk om voor elke betrokken CMU een dergelijke 

verklaring in te dienen. In overeenstemming met de andere vereisten van de werkingsregels zal ELIA - tijdens de 

analyse van het prekwalificatiedossier - manueel nagaan of elke bijkomende CMU waarvoor bij de CREG een 

investeringsdossier wordt aangevraagd, die fossiele brandstoffen gebruikt en van het type "productie-eenheid" is, 

wel degelijk een dergelijke verklaring indient. 

Q13 

Hoe kan ik het concept van de Geassocieerde Leveringspunten begrijpen zoals vermeld in verschillende 

hoofdstukken van de werkingsregels na de beslissing van de CREG? 

A13 

ELIA merkt op dat dit een transversaal proces is, dat onder meer een aanzienlijke invloed heeft op de 

prekwalificatie- en veilingprocedures. Wat de prekwalificatieprocedure betreft, stelt ELIA de volgende operationele 

modaliteiten vast: 

- Elk geassocieerd leveringspunt moet door de CRM-kandidaat worden geïdentificeerd bij de voorbereiding 

van zijn prekwalificatiedossier. Daartoe kan in de CRM-interface een speciaal selectievakje worden 

geselecteerd; 

- De prekwalificatie van de overeenkomstige geaggregeerde CMU wordt uitgevoerd zoals voor een 

klassieke CMU, via de CRM-interface. Als zodanig komt de selecteerbare reductie factor (voor een CMU 

kan slechts één reductie factor worden geselecteerd) in de CRM-interface voor de CMU overeen met de 

reductie factor van de CMU, zonder rekening te houden met de geassocieerde leveringspunten; 

- Het in aanmerking nemen van de geassocieerde leveringspunten en de bepaling van het 

overeenkomstige in aanmerking komende residueel volume wordt in de CRM-interface uitgevoerd. 

Tijdens dit proces verzamelt ELIA de tweede reductiefactor van de CMU (inclusief de geassocieerde 
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leveringspunten) van de CRM kandidaat die ELIA in kennis heeft gesteld van de aanwezigheid van 

geassocieerde leveringspunten (via het hierboven vermelde selectievakje). Zo kan ELIA het tweede in 

aanmerking komende volume van deze CMU, en het overeenkomstige resterende in aanmerking 

komende volume bepalen. 

- Deze aanvullende parameters worden toegevoegd aan de kennisgeving van de resultaten van de 

prekwalificatieprocedure voor de betrokken geaggregeerde CMU, zodat de via de CRM-interface 

georganiseerde mededeling alle relevante elementen omvat en formaliseert. 

Q14 

Waar kan ik het meest recente model van de in te vullen financiële zekerheid vinden? 

A14 

Correcte en goedgekeurde sjablonen voor de bankgarantie en de garantie voor gelieerde ondernemingen kunnen 

op de websita van Elia worden gevonden in NL/FR (EN binnenkort) "versie 13/05/2022" ANNEX D sectie 18.4 : 

EN : ‘binnenkort’ gepubliceerd 

FR : https://www.Elia.be/-/media/project/Elia/Elia-site/users-group/ug/wg-adequacy/2022/20220515_regles-de-

fonctionnement-crm.pdf 

NL : https://www.Elia.be/-/media/project/Elia/Elia-site/users-group/ug/wg-adequacy/2022/20220515_crm-

werkingsregels.pdf 

Q15 

Moet ik een originele versie aan Elia bezorgen? 

A15 

Naast de prekwalificatiedossiers waarin u de financiële zekerheden moet verschaffen, moeten deze originele 

documenten namelijk per koerier worden toegezonden aan: 

Attn: Nicolas Koelman (Key Account Manager Adequacy)  

Elia Transmission Belgium 

Keizerslaan 20 

1000 Brussel  

Belgie 

Q16 

In geval van contante betaling / contante storting van de financiële zekerheid, op welke rekening moet 

deze worden gestort? 

A16 

In het geval van een contante betaling, vindt u hieronder de rekeninggegevens:  

• Rekeninghouder: Elia Transmission Belgium SA  

• IBAN: BE 39 0018 6737 8019  

• BIC/SWIFT: GEBABEBB 

• Bank: BNP PARIBAS FORTIS 

Q17 

Welke vervaldatum voor de financiële zekerheid met betrekking tot de Y-4 veiling moet worden ingediend? 

A17 

Overeenkomstig de Werkingsregels moeten de ingediende Financiële Zekerheden de volledige 

Geldigheidsperiode dekken.  

https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/users-group/ug/wg-adequacy/2022/20220515_regles-de-fonctionnement-crm.pdf
https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/users-group/ug/wg-adequacy/2022/20220515_regles-de-fonctionnement-crm.pdf
https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/users-group/ug/wg-adequacy/2022/20220515_crm-werkingsregels.pdf
https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/users-group/ug/wg-adequacy/2022/20220515_crm-werkingsregels.pdf
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Het einde van de Geldigheidsperiode voor de Y-4 Veiling voor de Leveringsperiode die aanvangt op 1 november 

2026 is: 

Voor een Bestaande CMU: 21/10/2027 

Voor een Additionele CMU: 15/11/2027 

Voor een Virtuele CMU: 15/11/2027 

Q18 

Op basis van welke versie van de capaciteitsovereenkomst heb ik mijn prekwalificatiedossiers ingediend 

(vóór 15/06/2022)? 

A18 

*Het voorstel voor de capaciteitsovereenkomst kon inderdaad niet worden goedgekeurd vóór 15 juni 2022 

aangezien er nog enkele belangrijke elementen moeten worden besproken tussen Elia en de CREG, en 

aangezien het definitieve voorstel dan aan een publieke consultatie zal worden onderworpen. 

 
Het valt op te merken dat de CRM kandidaat op grond van de werkingsregels niet verplicht is de 

capaciteitsovereenkomst te "erkennen", maar zich ertoe moet verbinden de bepalingen van de overeenkomst na 

te leven en deze te ondertekenen indien hij tijdens de veiling wordt geselecteerd. Wat deze verbintenissen betreft, 

belet niets de CRM-kandidaat om deze nu reeds te onderschrijven, zelfs indien hij de definitieve inhoud van het 

contract nog niet kent. In het ergste geval, indien het uiteindelijk goedgekeurde contract voor hem 

onaanvaardbaar is, zal hij altijd de mogelijkheid hebben een opt-out te melden en geen bod uit te brengen in de 

veiling. 

Q19 

Kunt u de procedure in verband met de Vergunningsplicht en de daarmee verband houdende termijnen 

nader omschrijven? 

A19 

Zoals bepaald in de Werkingsregels van 2022 (versie 13/05/2022) (§169) is elke CRM-actor, die deelneemt aan 

de standaard prekwalificatieprocedure met het oog op een mogelijke deelname aan de veiling, verplicht om zijn 

vergunningen via de CRM IT-Interface aan Elia voor te leggen voor elk van de leveringspunten die in de 

ingediende CMU's zijn opgenomen. 

De uiterste datum voor de indiening van de vergunningen is 30/09/2022 om 10uur, wat overeenkomt met de 

uiterste datum voor de indiening van de biedingen.  

Gezien deze deadline raden wij u ten zeerste aan uw vergunningen op voorhand in te dienen, teneinde een 

optimale behandeling van uw dossier te kunnen faciliteren. 
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3 FAQ over de Veiling 

Q1 

Wordt in de CRM rekening gehouden met de omvang van de "Fast Track"-prekwalificatieprocedures? 

A1 

Ja, de Fast Track prekwalificatieprocedure is ontwikkeld voor de capaciteitshouders van het in aanmerking 

komende volume die verplicht deelnemen aan de prekwalificatieprocedure voor een productiecapaciteit maar niet 

bereid zijn een bod uit te brengen in de veiling, en daarom een volledige Opt-Out uitvoeren. Via de Opt-Out 

kennisgeving wordt nagegaan of de Opt-Out “IN” is (bijdraagt tot de bevoorradingszekerheid) of “OUT” (niet 

bijdraagt tot de bevoorradingszekerheid). In de CRM-veiling worden dummybiedingen ingelast voor de 

capaciteiten van het Fast Track-prekwalificatieproces met een Opt-Out IN. In alle gevallen impliceren de dummy-

biedingen nooit een capaciteitscontract voor de capaciteiten na een Fast Track prekwalificatieprocedure. 

Q2 

Vindt de veiling vanaf 2024 elk jaar plaats voor Y-4 en elk jaar voor Y-1? 

A2 

De komende Veilingen worden jaarlijks georganiseerd op basis van de instructies van de Minister van Energie. Op 

verzoek bereidt Elia de komende Veiling en het bijbehorende prekwalificatieprocedure voor. 

Q3 

Hoe de verschillende "Opt-out"-verklaringen worden behandeld en tot welke status zij voor de Veiling 

leiden (Opt-out IN / OUT) ? 

A3 

Aangezien de gevolgen voorbehouden aan Opt-out verklaringen (§169 en volgende van de Werkingsregels) 

vragen hebben doen rijzen, wenst Elia aan de hand van onderstaande tabel hierover transparante informatie aan 

de markt mee te delen: 
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*Merk op dat § 169 een algemene regel is waar we beroep op doen: 

§169. Het doel van de classificatie van Opt-outvolumes bestaat erin te bepalen of deze volumes zullen bijdragen 

aan de bevoorradingszekerheid tijdens de Periode van Capaciteitslevering waarop de Opt-outnotificatie betrekking 

heeft. Opt-outvolumes die geacht worden bij te dragen aan de bevoorradingszekerheid, worden geclassificeerd als 

“IN”, terwijl Opt-outvolumes die niet geacht worden bij te dragen aan de bevoorradingszekerheid worden 

geclassificeerd als “OUT”. 
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4 FAQ over het Capaciteitscontract 

Q1 

Is er een clausule waarover onderhandeld kan worden? 

A1 

Neen, het capaciteitscontract van de CRM is een gereguleerd contract, goedgekeurd door de CREG. Geen enkele 

clausule kan worden gewijzigd. De transacties worden goed geactualiseerd in de bijlagen in geval van 

contractuele wijzigingen of gevolgen van transacties op de secundaire markt. 

Q2 

Wat is de impact van de evolutie van de reductie factoren in de tijd op mijn potentiële contractuele 

verplichtingen? 

A2 

Reductie factoren zijn verbonden aan een Veiling en worden beslist door de Minister van Energie, daarom zijn 

deze ook verbonden als een kenmerk van de Transacties van het Capaciteitscontract resulterend uit toegewezen 

biedingen in de Veiling. Zodra ze gekend zijn, zijn ze van toepassing op de komende gerelateerde Veiling en 

worden ze vastgelegd voor de Transacties die uit die Veiling voortvloeien. Het toekomstige potentieel van de 

capaciteit van de vooraf gekwalificeerde kandidaat CRM om verplichtingen te verwerven, wordt berekend op basis 

van de actualisering van de reductie factoren voor de nieuwe Veilingen of transacties op de secundaire markt. 

Q3 

Wat is de aard van de beoordeling door Elia van de "alle redelijke inspanningen"-verplichting voor de 

CRM-actoren? 

A3 

De beoordeling door Elia zal een marginale beoordeling zijn. Dit betekent dat Elia de inspanningen niet beoordeelt 

alsof hij de inspanningen zelf zou moeten doen of heeft gedaan, want dat is niet het geval. 'Alle redelijke 

inspanningen' betekent op zijn minst dat er geen termijnen uit het oog worden verloren, dat er inspanningen 

worden geleverd om terug te komen bij de overheden wanneer hun termijnen worden overschreden, dat er actie 

wordt ondernomen om vragen van buren, lobbyisten, overheden te beantwoorden, dat er tijdig beroep wordt 

aangetekend tegen een weigering om de vergunning te verlenen, ...  

 

5 FAQ over de Pre-leveringsperiode 

Q1 

In de werkingsregels wordt een tijdsbestek van 36 uur gespecificeerd in geval van een test vóór de 

oplevering (of een aan de prekwalificatie voorafgaande procestest). Wat moet worden gedefinieerd als 

tijdsduur om de parameters tijdens de test te valideren? Voor de energiebeperkte CMU's, is deze test 

gerelateerd aan het SLA gekozen aantal uren, en kan het dus dat aantal gekozen uren duren? 

A1 

In het kader van de prekwalificatie, in punt 128 van de werkingsregels (absolute waarde van het verschil tussen de 

laagste kwartiermeting gedurende de testduur en de minimaal hoogste kwartiermeting en nul), moet deze delta 

worden beschouwd over de testperiode en zal dus niet vereist zijn in het kader van een demonstratie van de 

dienst gedurende 36 uur. De delta moet worden waargenomen tussen kwartiermetingen in dit tijdsbestek van 36 
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uur. Dit wordt ook uitgelegd in bijlage A7 van de werkingsregels. 

Dezelfde logica geldt voor de test vóór de oplevering. 

Q2 

Zijn lange onderhoudsperiodes van de bestaande capaciteit mogelijk in de periode vóór de oplevering? 

A2 

Het is uiteraard mogelijk om onderhoud te plegen aan de bestaande capaciteiten tijdens de periode voorafgaand 

aan de oplevering. Niettemin, het doel van Pre-Delivery controles (sectie 8.3.1 van de Werkingsregels) is om de 

mogelijkheden van de capaciteiten te controleren dat ze de Dienst kunnen leveren vanaf november 2026. 

Hierdoor zullen de pre-delivery verplichtingen op specifieke momenten getest worden. De Capaciteitsleverancier 

zal rekening moeten houden met deze controles in zijn onderhoudsplanning om Pre-delivery controlesancties als 

gevolg van een Ontbrekende Capaciteit te voorkomen. 

Q3 

Wat zijn, als additionele CMU en Nieuw Geconstrueerde, de penaliteiten volgens de werkingsregels voor 

het niet verkrijgen van (een) vergunning(en) op controlemoment 𝒕𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒆 𝟏 ? 

A3 

Naar aanleiding van door de markt gestelde vragen over het verkrijgen van vergunningen, wenst Elia de volgende 

informatie met de markt te delen: 

 

401.Indien er een positief Ontbrekend Volume op een Additionele CMU wordt vastgesteld op 

controlemoment 𝑡𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 1   , past ELIA de volgende financiële penaliteit toe: 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖ë𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 (𝑖𝑛 €) =
1

2
× 𝛽 (

€

𝑀𝑊
) × 𝑂𝑛𝑡𝑏𝑟𝑒𝑘𝑒𝑛𝑑 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 (𝑀𝑊) 

Bèta wordt dus gedeeld door 2 op t1. Bèta wordt vastgesteld overeenkomstig §403. 

 

Het bedrag dat men op t1 moet betalen indien men alle redelijke inspanningen heeft geleverd is dus 5000€/MW * 

ontbrekend volume.  

 

Verder staat in §405:  

 

§405.De financiële penaliteit van een Additionele CMU op controlemoment t_(controle 1 ) kan door 

ELIA maximaal drie keer opeenvolgend elkaar worden toegepast op dezelfde Totale 

Gecontracteerde Capaciteit van de CMU. De mogelijkheden voor het beëindiging van het 

Capaciteitscontract in deze context worden in detail beschreven in het Capaciteitscontract. 

 

In het capaciteitscontract voorstel sectie 12.6 (versie 11/03/2022) wordt dan verder uitgelegd dat de 

capaciteitshouder kan opzeggen. Het stelt: 

 

"In het geval dat de financiële penaliteit wordt toegepast op het controlemoment tcontrole1, voor 

een Additionele CMU, beschikt de CAPACITEITSLEVERANCIER over een termijn van dertig (30) 

Werkdagen om ELIA per aangetekende brief of per e-mail met ontvangstbevestiging in kennis te 
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stellen van zijn beslissing om het Contract te beëindigen. Deze beëindiging is pas effectief nadat de 

CAPACITEITSLEVERANCIER de financiële penaliteit volledig heeft betaald. Bij de derde toepassing 

van de financiële penaliteit heeft ELIA ook het recht om de CAPACITEITSLEVERANCIER per 

aangetekende brief of per e-mail met ontvangstbevestiging in kennis te stellen van haar beslissing 

om het Contract te beëindigen." 

Maw voor een Nieuwe Capaciteiten: die boete van 5000€/MW (indien men alle redelijke inspanningen heeft 

geleverd) vermenigvuldigd met het ontbrekend volume wordt maximaal 3 keer toegepast, indien de 

capaciteitshouder intussen niet beëindigt. Als hij op 31 augustus 2024 vaststelt dat hij de vergunning nog steeds 

niet heeft, kan hij:  

- 1x 5000€/MW * ontbrekend volume betalen en van het contract “vanaf” zijn.   

Het contract niet beëindigen en verder de vergunning proberen krijgen: indien hij dan na een extra jaar de 

vergunning nog steeds niet heeft, is opnieuw een boete van 5000€/MW* (indien men alle redelijke inspanningen 

heeft geleverd) ontbrekend volume van toepassing. 

6 FAQ over de Leveringsperiode 

Q1 

Wat gebeurt er voor de CMU zonder dagelijkse programma als de referentieprijs boven de uitoefenprijs en 

de bekendgemaakte marktprijs ligt? Wat gebeurt er als de Referentiekoers lager is dan de Verklaarde 

markt prijs en hoger dan de Strike Price? 

A1 

Als de referentieprijs boven de uitoefenprijs en de Verklaarde marktprijs ligt en een AMT-uur is, is het Vereiste 

Volume het volume dat gekoppeld is aan de gedeeltelijke Declared Day Ahead Price (DDAPp) en gebruikt ELIA 

het Vereiste Volume voor de beschikbaarheidsmonitoring tijdens AMT-uren waarin een Payback Obligation 

optreedt.  

De terugbetalingsverplichting wordt in dat geval berekend over het positieve verschil tussen de referentieprijs en 

de Verklaarde marktprijs, indien het hoger is dan de uitoefenprijs.  

In het andere scenario, als de referentieprijs lager is dan de gedeclareerde marktprijs maar hoger dan de 

uitoefenprijs, wordt geen beschikbare capaciteit berekend en is de terugbetalingsverplichting gelijk aan nul. 

Q2 

Vereist de CRM-dienst een netto injectie op het net? 

A2 

Niet in het bijzonder, de dienst wordt geleverd op het leveringspunt en de Verplichte Capaciteit wordt vergeleken 

met de Beschikbare Capaciteit die niet in het bijzonder een injectie op het net vereist. Ter herinnering, de 

Beschikbaarheidscontroles worden uitgevoerd op de Beschikbaarheid van de capaciteit en niet in het bijzonder op 

de activeringen, de verhoging voor productiecapaciteiten, of de vermindering van het verbruik voor het beheer van 

de vraagzijde (Demand Response Management). 

 

 


