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Strike Price & Exemption

De wetgeving inzake de invoering van CRM voorziet de introductie van het principe van
betrouwbaarheidsopties. Deze optie voorzien in betaling van een deel van de opbrengsten uit de
energiemarkt in gevallen dat deze de produceerde energie een hogere waardering geeft dan een
bepaalde referentieprijs.
Deze opties mikken op het vermijden van windfall profits of winsten die normalerwijze geen deel
uitmaken van een normale investeringsbeslissing en uitbating.
Elia heeft 4 opties uitgewerkt en dit op basis van de feedback en discussies in de Taskforce CRM (TF
CRM). Elia ziet de noodzaak om het verdere designproces CRM te beperken tot één van deze opties.
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Cogen Vlaanderen heeft een voorkeur voor Optie 3 : One Single Strike Price & Fix% exemption
De motivatie is volgende :










Cogeneratie kent enkele grote installaties die op markt kunnen reageren zoals CCGT of
OCGT. Ze hebben de mogelijkheid om een doorgedreven strategie inzake hedging en
risicobeheer uit te werken. Deze uitbaters kunnen de compliciteit van CRM doorgronden en
dus keuzes maken in hun biedingsproces. De meeste installaties zijn echter kleinere
installaties die gebaat zijn met een simpel en duidelijk CRM wat het eenvoudig maakt om
een beslissing te nemen inzake deelname aan de veiling.
De meeste uitbaters van Cogeneratie zullen een zekere vorm van risico indekking via
hedging toepassen gezien zij, door de aanwezige warmteklant, minder mogelijkheden
hebben om stil te leggen in geval van lage elektriciteitsprijs en hoge gasprijs. Deze hedging
betekent dat zij zelden de genieter zijn van hoge day ahead prijzen. Een exemption logica
verlicht (de perceptie van) dergelijk financieel risico en verlaagt dus de drempel om deel te
nemen aan de veiling.
Een simpele en uniforme logica rond exemption zal wellicht de ontwikkeling van equivalente
hedging producten bespoedigen. Hierdoor zou bedongen kunnen worden dat de waarde die
nodig is voor terugbetaling van de uitgevoerde betrouwbaarheidsoptie, alsnog bij de uitbater
komt. Hierdoor zou een drempel tot deelname kunnen beperkt worden.
Als second best optie, verkiezen we optie 1. Het systeem wordt nog eenvoudiger maar het
financieel risico voor een eventuele terugbetaling met geld dat de uitbater, door zijn hedging
strategie, niet heeft kunnen capteren in de “Energy Only Markt” (EOM), kan groter of kleiner
zijn als in optie 3. Het verschil in aantrekkelijkheid tussen Optie 3 en Optie 1 ligt dus in de
hoogte van de strike price en het % exemption. Optie 1 is dus een variatie van Optie 3 (met %
FIX = 0%) maar met een (verwachte) hogere strike price.
Een simpele logica rond CRM vereenvoudigt de mogelijke afspraken met aggregatoren en zal
aldus de toegang van kleine installaties tot het CRM gunstig beïnvloeden.
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Bidding Mechanisme (Pay as Bid of Pay as Cleared)

Elia heeft, op basis van de opmerkingen, volgend vergelijking gemaakt

In de bespreking op de Taskforce, is uitvoerig uitgelegd geweest dat er geen garantie is op een lagere
kost voor de gemeenschap bij één van beide mechanismes. In een Pay as Bid logica, zal een eventueel
kostenvoordeel niet noodzakelijk leiden tot een lager bod (speculatief gedrag is dan aan de orde).
Cogen Vlaanderen heeft een voorkeur (en in feite eis) tot Pay as Cleared
Cogeneratie haalt een belangrijk deel van de inkomsten uit de waarde van de geproduceerde
elektriciteit. Verder is deze productie niet afhankelijk van weersomstandigheden en is zij geen “zero
marginal cost” technologie zoals zon en windenergie. De installaties blijven in de markt zolang de
“infra-marginal rent” inkomsten uit “energy only” markten voldoende zijn om de investeringen en de
vaste of periodieke kosten af te dekken.
Het CRM heeft als doel om nieuwe productie-eenheden (of equivalente technieken) gerealiseerd te
zien die in een “Energy Only” markt niet geïnvesteerd zouden worden. De toename aan capaciteit
(hoogstwaarschijnlijk met lage “Short Run Marginal Costs” tov bestaande eenheden) zal de
prijsvorming in de Energy-only markt dus aftoppen en aldus ook de “Infra-Marginal Rent” die
gecapteerd kan worden. Aangezien Cogeneraties, in vergelijking met zon en windenergie, een
belangrijk deel van hun inkomsten halen tijdens periodes met beperkte beschikbaarheid van
hernieuwbare injectie, lijden zij dus meer inkomstenverliezen door de komst van nieuwe, efficiëntere
productiemiddelen. Toegang tot het CRM systeem moet dit compenseren en daarom moet deelname
aan CRM mogelijk en laagdrempelig zijn.
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Het Pay-as-cleared systeem laat toe om gelijkwaardige vergoedingen te halen als de
bedrijven/installaties die groot genoeg zijn om tijd en geld te spenderen aan marktanalyses
en strategiebepaling voor de biedingen. Bovendien wordt het inspanning in tijd en geld mbt
de voorbereiding en de administratie rond een bod beperkt.
Pay-as-cleared zorgt voor een zeer laagdrempelige deelname, eventueel zelfs met een bod
dat lager is dan de feitelijke “missing money” (waarvan een kleinere uitbater misschien
slechts een vage, rudimentaire analyse heeft). Deelname aan de veiling (“iets is beter dan
niets” aanpak) en zelfde resultaat voor alle bieders vermijdt bovendien het ontstaan van een
competitief nadeel ten opzichte van een rechtstreekse concurrent (vb twee
tuinbouwbedrijven met WKK die deelnemen aan de veiling). Merk op : dit kan trouwens de
incentive tot manipulatie door enkele grote marktpartijen beperken.
Pay-as-cleared systeem laat toe om eenvoudige contractuele afspraken te maken met een
aggregator en dit door bijvoorbeeld contracten met simpele “revenu-sharing”. Hierdoor kan
de administratieve kost voor deelname beperkt blijven. Asymmetrie van kennis en middelen
wordt dan ook niet uitgebuit, noch tussen aggregatoren en uitbaters van installaties, noch
tussen kleinere spelers en grote spelers.
Pay-as-cleared systeem geeft een zeer sterk prijssignaal waardoor heel wat potentiele
aanbieders overtuigd kunnen worden tot deelname en investeringen, wat prijsdruk creëert.
Pay-as-cleared systeem geeft een transparant prijssignaal waarop de aanpassing van een
regionaal subsidiesysteem uitgewerkt kan worden om de issue van “dubbele subsidiëring” te
vermijden. Voor WKK in Vlaanderen zou bij voorbeeld gewerkt kunnen worden met tijdelijke
reductie van de bandingfactor om zo de hoeveelheid Warmtekrachtcertificaten (en/of
Groenstroomcertificaten) te beperken voor installaties die succesvol zijn in de CRM veiling. In
Wallonië kan met een aanpassing van kECO gewerkt worden om het aantal “Certificats
Verts” te beperken voor de installaties die weerhouden zijn in het CRM.
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