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Energie

Raad van State
De Raad van State heeft een aantal bedenkingen geformu
leerd op de nieuwe wet die door het kabinet van minister 
Marghem werd bedacht: ”Men vraagt zich af welk het finan
cieringsmechanisme zal zijn dat gehanteerd wordt. Bovendien 
geeft de Raad van State een rode kaart voor het feit dat de 
werking wordt doorgeschoven naar netbeheerder Elia, dat 
geen politiek orgaan is. Daarnaast zijn er twee belangrijke 
Europese bemerkingen. Enerzijds kan de subsidie worden 
beschouwd als staatssteun en anderzijds vraagt men zich af 
hoe zal worden omgegaan met andere Europese lidstaten die 
willen deelnemen aan de Belgische veilingen.”

Besluit
Voor Timmermans is het duidelijk dat het huidige systeem 
heel wat hiaten bevat: “Het parlement schoof de hete aardap
pel een heel stuk voor zich uit. Het geheel is onvolledig op 
diverse vlakken. De Europese issues werden onvoldoende 
aangepakt en qua timing lijkt het moeilijk te gaan lukken. De 
eerste veiling zou in 2021 moeten plaatsvinden, maar de ver
kiezingen moeten nog komen, net als de uitvoeringsbesluiten. 
Er dient nog Europees aangemeld te worden en akkoorden 
met de gewesten en andere landen dienen nog gezocht. We 
hebben wellicht een dergelijk mechanisme nodig, maar alles 
rond krijgen tegen 2021 lijkt me een onvoorstelbare uitda
ging.”
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De nieuwe wet rond subsidies voor gascentrales en 
het zogenaamde capaciteitsvergoedingsmechanisme 
(CRM) zouden in werking moeten treden in 2021. Wil-
liam Timmermans ziet nog heel wat obstructies.

William Timmermans is partner Real Estate & Regulatory bij 
ALTIUS. Hij licht de vele problemen toe die samengaan met 
de voorziene subsidies voor gascentrales. “In feite zal het 
neerkomen op een subsidiëring van de elektriciteitscapaciteit. 
Kerncentrales draaien 24 uur op 24 en geven een permanente 
productie van elektriciteit. Dat is niet het geval met zonlicht of 
wind, omdat die er niet altijd zijn. De problematiek is dat als we 
kerncentrales uitschakelen en terugvallen op groene stroom, 
we dan niet steeds over voldoende productie van groene 
stroom zullen beschikken. Eigenlijk moeten we dus naar een 
systeem om stroom op te wekken dat niet afhankelijk is van 
het weer. Het probleem daarbij is dat het momenteel voor de 
privésector onvoldoende rendabel is om in gascentrales te 
investeren. Daarom ontstond het idee om bedrijven te betalen 
die capaciteit ter beschikking stellen op momenten dat er 
te weinig groene stroom is. Dat zal onze elektriciteitsfactuur 
ingewikkelder — en helaas ook duurder — maken, omdat er 
een luikje capaciteitsvergoedingsmechanisme zal bijkomen.”

Geldstromen
Vandaag bouwt niemand gascentrales omdat het economisch 
niet rendabel is. Men noemt dat ‘missing money’ — tekort 
aan geld —, weet William Timmermans: “Men wil in de toe
komst veilingen organiseren met drie geldstromen. Wie de 
veiling wint om gedurende een bepaalde periode capaciteit 
te verstrekken, krijgt een vaste vergoeding. De tweede geld
stroom is die waarbij een partij die elektriciteit opwekt, die 
mag verkopen op de vrije markt. Een derde stroom is een 
terugbetalingsmechanisme. “Dat betekent dat als de prijs op 
de markt boven een bepaald bedrag uitkomt, het verschil 
door de capaciteitsverstrekker moet worden terugbetaald aan 
diegene die de oorspronkelijke vergoeding heeft betaald.”
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“Alles rond krijgen 
tegen 2021 lijkt me 
een onvoorstelbare 
uitdaging, al hebben we 
wellicht een dergelijk 
mechanisme nodig.”
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