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Samenvatting 

 
Het onderhavige advies heeft betrekking op het voorstel van Belpex om het Marktreglement 

te wijzigen. Dit voorstel werd onder andere ingediend naar aanleiding van verschillende 

projecten die voorzien zijn, waaronder de invoering in de zone Noordwest-Europa (NWE) 

van het Euphemia-algoritme voor de marktkoppeling via prijzen en de implementering van 

een “flow-based” marktkoppeling in de CWE-regio, waaraan Belpex deelneemt. 

 

De door Belpex voorgestelde wijzigingen aan het Marktreglement zijn de volgende: 

 wijzigingen die de invoering van bijkomende uitvoeringsvoorwaarden voor de blok 

orders toelaten: 

o gelinkte blok orders; 

o exclusieve blok orders; 

 wijzigingen die als doel hebben de mogelijke invoering van de toewijzingsmethode 

voor de “flow-based” transmissiecapaciteit te anticiperen; 

 procedurele verduidelijkingen: 

o mogelijkheid om het Belpex DAM orderboek in uitzonderlijke omstandigheden 

te heropenen, voortaan zowel in marktkoppelingsmodus als in geïsoleerde 

modus; 

o de annulering van contracten ten gevolge van een manifeste fout op de 

Belpex CIM waarbij een grensoverschrijdende tegenpartij betrokken is, zou 

voortaan enkel plaatsvinden indien voldoende transmissiecapaciteit 

beschikbaar is; 

 verduidelijking van de tekst en taalkundige verbeteringen. 

 

Het advies van de CREG is positief. 
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ADVIES 

 
Op 9 augustus 2013 ontving de COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE 

ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna: de CREG) van de Belgische elektriciteitsbeurs 

Belpex NV/SA (hierna: Belpex) een dossier betreffende een aanvraag tot goedkeuring van 

de door Belpex voorgestelde wijzigingen aan haar Marktreglement (hierna: het Belpex-

dossier) dat zij op 8 augustus 2013 heeft verstuurd en dat zij diezelfde dag nog ter 

goedkeuring aan de Staatssecretaris voor Energie (hierna: de Staatsecretaris) had 

voorgelegd.  

 

Op 9 september 2013 ontving de CREG een brief (gedateerd op 5 september 2013) van het 

kabinet van de Staatssecretaris waar de Staatssecretaris aan de CREG vroeg om hem haar 

advies over de wijziging van het reglement over te maken binnen de wettelijk gestelde 

termijn van 40 dagen. Bij de aanvraag werd het Belpex-dossier gevoegd dat een 

toelichtende nota, een versie van het Marktreglement in track changes waarin de gevraagde 

wijzigingen worden verduidelijkt en een versie van het Marktreglement na toepassing van de 

gevraagde wijzigingen bevat. 

 

Artikel 8, § 2, van het koninklijk besluit van 20 oktober 2005 met betrekking tot de oprichting 

en de organisatie van een Belgische markt voor de uitwisseling van energieblokken schrijft 

het advies van de CREG uitdrukkelijk voor. Dit artikel bepaalt immers dat iedere wijziging die 

door Belpex aan het reglement voor de uitwisseling van de energieblokken wordt 

aangebracht, per aangetekende brief ter goedkeuring aan de Minister bevoegd voor Energie 

moet worden voorgelegd. Binnen een termijn van 60 dagen vanaf de datum van ontvangst 

van de aangetekende brief waarin Belpex vraagt deze wijzigingen goed te keuren, dient de 

minister deze wijzigingen na advies van de CREG en de FSMA goed te keuren of af te 

wijzen. 

 

Onderhavig voorstel werd goedgekeurd door het Directiecomité op de zitting van 

19 september 2013. 
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Bespreking van het voorstel van Belpex 

 

1. In het toelichtingsdossier meldt Belpex dat het Marktreglement onder andere moet 

worden aangepast naar aanleiding van verschillende projecten die voorzien zijn, waaronder 

de invoering in de regio Noordwest Europa (North West Europe – NWE) van het Euphemia-

algoritme voor de marktkoppeling via prijzen en de implementering van een “flow-based” 

marktkoppeling in de regio Centraal-West-Europa (Central West Europe – CWE), waaraan 

Belpex deelneemt. 

 

A. Wijzigingen die de invoering van bijkomende uitvoeringsvoorwaarden 

voor de blok orders toelaten 

 

2. Het NWE marktkoppelingsproject aan de hand van de prijzen heeft betrekking op een 

geografische uitbreiding van de bestaande marktkoppeling in de CWE-regio en de 

Scandinavische landen. Het project zal België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, 

Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland en het Verenigd Koninkrijk omvatten. De 

marktkoppeling voorziet tevens een nieuw Euphemia-algoritme. Het algoritme beoogt de 

maximalisering van de socio-economische welvaart van de dagmarkt. 

 

Belpex wenst haar assortiment op de dagmarkt aangeboden diensten uit te breiden door in 

haar systemen meer uitgebreide functies in te voeren wat betreft de uitvoeringsvoorwaarden 

voor de blok orders. Zo wil Belpex gelinkte blok orders en exclusieve blok orders invoeren. 

 

Een gelinkt blok order is een blok order waarvan de uitvoering naast onderworpen te zijn aan 

de gebruikelijke voorwaarden voor de goedkeuring van blok orders, tevens is onderworpen 

aan de uitvoering van een ander blok order van dezelfde marktdeelnemer of onrechtstreekse 

deelnemer (een “ouder” order). Door de invoering van gelinkte blok orders te combineren, 

kan een “familie” blok orders worden ingevoerd. Door deze uitvoeringsvoorwaarde toe te 

passen, kan de deelnemer de technische en/of economische beperkingen waaraan hij het 

hoofd moet bieden beter weerspiegelen wanneer hij zijn orders invoert. 

 

Een exclusief blok order is een blok order waarvan de uitvoering naast onderworpen te zijn 

aan de gebruikelijke voorwaarden voor de goedkeuring van blok orders, tevens is 

onderworpen aan de niet-uitvoering van het geheel van de blok orders van dezelfde 

deelnemer of onrechtstreekse deelnemer. Door deze uitvoeringsvoorwaarde toe te passen, 

kan de deelnemer de verplichtingen waaraan hij het hoofd moet bieden, onder andere wat 
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betreft de beschikbaarheid van een installatie gedurende een gelimiteerd aantal uren, beter 

weerspiegelen wanneer hij zijn orders invoert. 

 

3. Belpex is van plan deze nieuwe uitvoeringsvoorwaarden vanaf de invoering van de 

koppeling van de NWE-zone aan te bieden. 

 

4. De CREG steunt de uitbreiding van de zogenaamde slimme of gesofisticeerde 

producten die Belpex op de dagmarkt aanbiedt
1
. De CREG is van mening dat, in normale 

omstandigheden, de “slimme biedingen” zouden leiden tot een efficiëntere toewijzing van de 

beschikbare middelen. De CREG herinnert eraan dat ze van oordeel is dat gelinkte en 

exclusieve blok orders, bij deze gelegenheid door Belpex ingevoerd, niet de enige mogelijke 

verbeteringen vormen in termen van aangeboden producten op de dagmarkt. De CREG zal 

blijvend toezien op de implementatie van slimme producten die de markt helpen.  

 

5. Het voorstel van Belpex is zowel verenigbaar met het huidige 

marktkoppelingsalgoritme Cosmos als met het algoritme Euphemia, dat Cosmos in de 

context van de NWE-marktkoppeling zou moeten vervangen. 

 

6. Gezien de bovenvermelde overwegingen kan dit voorstel van wijziging van het 

Marktreglement positief worden beoordeeld. 

 

B. Wijzigingen die als doel hebben de mogelijke invoering van de 

toewijzingsmethode voor de zogenaamde flow-based transmissiecapaciteit te 

anticiperen. 

 

7. Hiernaast stelt Belpex voor om de formulering van haar Marktreglement aan te 

passen zodat het verenigbaar wordt met de “flow-based” marktkoppeling benadering van de 

CWE-regio. 

 

De aanpassingen nodig voor de invoering van een “flow-based” marktkoppeling houden in 

dat elke expliciete verwijzing naar een transmissiecapaciteit gelokaliseerd op een grens 

tussen twee regelzones wordt afgeschaft. Dit begrip van grenscapaciteit berust op een 

benadering van beschikbare transmissiecapaciteit (Available Transmission Capacity – ATC) 

die momenteel wordt gebruikt. 

 

                                                 

1
 Zie studie (F)110915-CDC-1099 over “de prijspiek op de Belpex DAM op 28 maart 2011” 
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8. De nieuwe formulering van Belpex is zowel verenigbaar met de “flow-based” 

marktkoppeling als met het ATC-koppelingsmechanisme. 

 

9. Dit voorstel van wijziging lijkt evenmin problematisch en kan worden goedgekeurd. 

 

C. Procedurele verduidelijkingen 

 

10. Belpex wenst bepaalde punten van haar Marktreglement te verduidelijken teneinde 

alle ambiguïteit te verhelpen. Het gaat hier om bepaalde procedurele punten met betrekking 

tot de heropening van het orderboek van de Belpex-dagmarkt (Belpex DAM) enerzijds en, 

anderzijds, de annulering van contracten ten gevolge van een manifeste fout op het intraday 

marktsegment van Belpex (Belpex CIM). 

 

11. Ook in geval van marktontkoppeling wil Belpex haar orderboek kunnen heropenen, 

wat momenteel niet voorzien is in het Marktreglement. Belpex wenst het Belpex-orderboek in 

uitzonderlijke omstandigheden te kunnen heropenen, zowel in marktkoppelingsmodus als in 

geïsoleerde modus. 

 

Belpex stelt ook voor om haar Marktreglement op die manier te wijzigen dat uitzonderlijke 

omstandigheden kunnen worden ingeroepen die kunnen leiden tot een heropening van het 

orderboek van de Belpex DAM. Deze uitzonderlijke omstandigheden zouden worden 

vastgelegd in het deel “Marktsegmentspecificaties” gepubliceerd op de website van Belpex. 

 

De CREG steunt de mogelijkheid om het orderboek in uitzonderlijke omstandigheden in 

gekoppelde en niet-gekoppelde modus door Belpex te laten heropenen2. 

 

12. Belpex wenst de annulering ten gevolge van een manifeste fout van contracten in 

verband met instrumenten verhandeld op Belpex CIM aan een bijkomende voorwaarde te 

onderwerpen. Aangezien de Belpex CIM gekoppeld is aan andere intraday marktsegmenten 

kan Belpex het contract enkel annuleren indien voldoende transmissiecapaciteit tussen de 

betrokken marktsegmenten beschikbaar is. In andere woorden kan een annulering van een 

intraday uitwisseling in een bepaalde zin slechts uitgevoerd worden indien op het moment 

van annulering voldoende uitwisselingscapaciteit beschikbaar is in de tegengestelde zin. 

Aangezien de intraday markt elke moment kan evolueren, is hier geen garantie voor. Belpex 

wenst het Marktreglement aan te passen zodat het deze situatie, waarbij een 

                                                 

2
 Zie studie (F)110915-CDC-1099 over “de prijspiek op de Belpex DAM op 28 maart 2011” 
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grensoverschrijdende tegenpartij betrokken is, zou weerspiegelen en om alle ambiguïteit te 

vermijden. 

 

13. Gezien de bovenvermelde overwegingen kan dit voorstel van wijziging van het 

Marktreglement tevens positief worden beoordeeld. 

 

D. Verbeteringen 

 

14. Tot slot worden ook enkele kleine aanpassingen van het Marktreglement voorgesteld 

die voornamelijk betrekking hebben op een verduidelijking van de tekst en worden enkele 

taalkundige verbeteringen doorgevoerd. Na evaluatie lijken deze verbeteringen evenmin 

problematisch. 



   8/8 

BESLUIT 

 

16. Belpex’ voorstel voor wijziging van het Marktreglement werd onder andere ingediend 

naar aanleiding van verschillende projecten die voorzien zijn, waaronder de invoering in de 

NWE-zone van het Euphemia-algoritme voor de marktkoppeling aan de hand van de -prijzen 

en de implementering van een “flow-based” marktkoppeling in de CWE-regio, waaraan 

Belpex deelneemt.  

 

De wijzigingen aan het Marktreglement zijn de volgende: wijzigingen die de invoering van 

bijkomende uitvoeringsvoorwaarden voor de blok orders toelaten, wijzigingen die als doel 

hebben de mogelijke invoering van de toewijzingsmethode voor de “flow-based” 

transmissiecapaciteit te anticiperen, procedurele verduidelijkingen en gerichte verbeteringen. 

 

17. Uit de evaluatie van de voorgestelde wijzigingen blijkt dat het door Belpex ingediende 

dossier geen problematische aspecten bevat. 

 

18. Omwille van de redenen uiteengezet in het huidige advies beoordeelt de CREG het 

dossier dat door Belpex op 8 augustus 2013 bij de Staatssecretaris werd ingediend, gunstig 

en maakt de CREG het advies om de voorgestelde wijzigingen aan het Belpex 

Marktreglement goed te keuren over aan de Staatssecretaris. 

 

 
 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: 

                                       

Andreas TIREZ 
Directeur 

Marie-Pierre FAUCONNIER 
Voorzitster van het Directiecomité 

 


