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De burgerbeweging 100TWh heeft per brief aan de minister van Energie toegang
gevraagd tot de administratieve documenten in verband met de
tenuitvoerlegging van het CRM, het systeem dat de kernuitstap zal
compenseren. Wij zijn verbijsterd over de onregelmatigheden die in dit dossier
opzettelijk zijn begaan.
De vereniging 100TWh had op 9/2/22 een brief gestuurd naar de minister van Energie, waarin zij
toegang vroeg tot administratieve documenten in verband met de tenuitvoerlegging van het CRM, het
systeem dat de stopzetting van kernenergie zal compenseren. Wij ontvingen haar antwoord op
11/3/2022.
100TWh had onder meer verzocht om "de studies en beoordelingen voorafgaand aan het wetsontwerp
(CRM)", om na te gaan of over het CRM een open raadpleging van diverse deskundigen had
plaatsgevonden, niet alleen ELIA. De minister verwijst ons naar het "Verslag over
voorzieningszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid - ter bespreking in de Kern 03/12/2021", dat
geen studie is maar eerder een herinnering aan alle slogans van de milieubeweging, waarvan de
meeste door de realiteit worden gelogenstraft.
100TWh had ook verzocht om de precieze tekst van het akkoord van de Europese Commissie over het
CRM-mechanisme. De tekst van deze overeenkomst is EUROPEAN COMMISSION document
C(2021)6431 van 27.8.2021, getiteld "COMMISSION DECISION of 27.8.2021 on THE AID SCHEME
SA.54915 - 2020/C (ex 2019/N) Belgium - Capacity remuneration mechanism". Nergens staat dat de
CRM niet zou kunnen worden uitgevoerd zonder de geleidelijke afschaffing van kernenergie, in
tegenstelling tot wat de minister beweert.
100TWh had ook verzocht om de notulen van het besluit van het bevoegde orgaan dat heeft geleid tot
de aanwijzing van een marktdeelnemer, met de vergelijking van de offertes van de verschillende
marktdeelnemers. De minister ontweek de vraag duidelijk en verwees naar het verslag van de eerste
veiling voor gasgestookte elektriciteitsvoorzieningscapaciteit... georganiseerd door de zonder
overheidsopdracht aangestelde marktdeelnemer ELIA. Dit verslag bevat een verrassende preambule
waarin ELIA zich onttrekt aan haar prestatieverplichtingen en aan elke vorm van garantie. Niemand zal
verantwoordelijk gesteld worden als er iets mis gaat!
100TWh had ook verzocht om de akte waarbij ELIA wordt belast met het houden van de veiling en het
sluiten van de overeenkomst namens de Belgische Staat. Deze wet is het ministerieel besluit van 30
april 2021, waarbij een particuliere onderneming die zonder overheidsopdracht is geselecteerd, wordt

aangesteld om een opdracht uit te voeren die door de Belgische Staat had moeten worden uitgevoerd!
Wij hebben echter noch de overeenkomst gevonden die Elia voor deze dienst vergoedt, noch de
bedragen die deze privé-onderneming voor deze opdracht zal ontvangen...
100TWh had ook verzocht om het contract tussen ELIA en de succesvolle bieder in de veiling van 2021.
Wij hebben dit contract tussen ELIA en de succesvolle bieder van de veiling van 2021 ontvangen. En wij
hebben de bevestiging dat ELIA, een particuliere onderneming, de beheerder van deze contracten zal
zijn en deze zal kunnen sturen om haar eigen winst te maximaliseren!
100TWh had tenslotte gevraagd om projecten met "administratief geldige" vergunningen die op basis
van de nieuwe CRM-wet zouden kunnen worden geëxploiteerd in geval van beëindiging van het
oorspronkelijke contract.
Dit verzoek werd afgewezen omdat de minister van mening was dat "het recht van de
capaciteitsaanbieders om tot 15/3/2022 de tijd te hebben om hun capaciteit op te sturen, moet
worden geëerbiedigd". Dit antwoord is nogal onbevredigend aangezien de capaciteitsleveranciers niet
meer informatie konden geven dan de status van hun vergunning...

