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SAMENVATTING 

Het onderhavig advies heeft betrekking op het voorstel van Belpex om het Marktreglement te 

wijzigen. Dit voorstel werd onder andere ingediend naar aanleiding van de invoering van een 

mechanisme van strategische reserve dat tot doel heeft de risico’s met betrekking tot de 

bevoorradingszekerheid voor elektriciteit te beperken. 

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

o wijzigingen met betrekking tot de strategische reserve : 

 creëren van een marktsegment Belpex SRM; 

 creëren van een statuut Strategische Reserve Deelnemer; 

 toelating van Elia als Strategische Reserve Deelnemer zonder zelf ARP te 

zijn; 

o verduidelijkingen met betrekking tot de Gemachtigde Gebruiker van de 

Onrechtstreekse Deelnemer; 

o verduidelijking van de tekst en taalkundige verbeteringen. 

Het advies van de CREG is positief. 
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INLEIDING 

Op 8 juli 2014 ontving de COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT 

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

7 juli 2014 heeft verstuurd en dat zij diezelfde dag nog ter goedkeuring aan de 

Staatssecretaris voor Energie, de heer M. Wathelet, (hierna: de Staatssecretaris) had 

voorgelegd. 

Op 15 juli 2014 ontving de CREG een brief (gedateerd op 15 juli 2014) van het kabinet van 

de Staatssecretaris waar de Staatssecretaris aan de CREG vraagt om 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 (hierna: 

het koninklijk besluit) 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 advies werd door het Directiecomité van de CREG via een schriftelijke 

procedure ie aanvatte op 18 augustus 2014 en werd beëindigd op 19 augustus 2014. 
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I. Bespreking van het voorstel van Belpex 

1. In het toelichtingsdossier meldt Belpex dat het Marktreglement moet worden 

aangepast om, overeenkomstig de door de CREG goedgekeurde werkingsregels voor de 

strategische reserve (hierna: de werkingsregels voor de strategische reserve)1, de toewijzing 

aan Belpex Spot Market toe te laten van (een gedeelte) van de strategische reserve die door 

Elia wordt aangelegd. Belpex stelt voor van de gelegenheid gebruik te maken om een aantal 

verbeteringen aan het marktreglement door te voeren. Deze verbeteringen betreffen 

hoofdzakelijk verduidelijkingen van de tekst of correcties van materiële en taalfouten. 

I.1 Wijzigingen in het kader van de strategische reserve 

I.1.1 Context 

2. De werkingsregels voor de strategische reserve voorzien dat in geval van een risico 

op een structureel tekort dat wordt gedetecteerd op basis van de resultaten van de Belpex 

DAM (zie 6.4.1. van de werkingsregels), de netbeheerder een volume aan strategische 

reserve ter beschikking stelt van Belpex, teneinde en in de mate van het mogelijke, de niet-

bediende afnameorders die tegen een maximumprijs werden ingeboden, te bedienen. 

3. Hiertoe dient een nieuw marktsegment, Belpex SRM, op de Belpex Spot Market 

gecreëerd te worden en dient Elia te worden toegelaten als deelnemer op dit marktsegment. 

Gezien de bijzondere rol die Elia speelt als deelnemer op dit marktsegment, acht Belpex het 

opportuun om ten behoeve van Elia ook een nieuw deelnemerstype te definiëren, namelijk 

de “Strategische Reserve Deelnemer”.  

I.1.2 Creëren marktsegment Belpex SRM 

4. Belpex stelt voor om een specifiek marktsegment “Belpex SRM” te creëren waarop 

de afnameorders die zijn ingediend op de Belpex DAM en niet of slechts gedeeltelijk zijn 

samengebracht tijdens de veilingfase van de Belpex DAM, (gedeeltelijk) kunnen worden 

samengebracht met de Leveringsorders voor de Strategische Reserve. Het door Belpex 

voorgestelde marktsegment Belpex SRM heeft uitsluitend tot doel om (een gedeelte van) de 

                                                
1
 Eindbeslissing (B)140605-CDC-1330 van 5 juni 2014 over het voorstel van NV ELIA SYSTEM 

OPERATOR betreffende de werkingsregels van de strategische reserve  
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strategische reserve toe te wijzen wanneer er een risico op een structureel tekort wordt 

gedetecteerd op basis van de Belpex DAM resultaten. Het creëren van een afzonderlijk 

marktsegment Belpex SRM voor de strategische reserve, maakt dat de betrokken volumes 

niet aangeboden kunnen worden op de gekoppelde elektriciteitsmarkt. De verbinding van 

tussen Belpex DAM en Belpex SRM wordt gegarandeerd door de duplicatie van de niet-

bediende afnameorders, waarop Belpex DAM-markt niet is kunnen ingaan na sluiting van de 

veiling ook al werden ze tegen de maximale orderprijs geplaatst. Deze orders worden dan, in 

de mate van het mogelijke, gekoppeld aan de door Elia ter beschikking gestelde volumes 

aan strategische reserve. Belpex stelt verder dat elke deelnemer die toegang heeft aan 

Belpex DAM automatisch ook zal genieten van een gratis toegang tot Belpex SRM. 

5. De CREG stelt vast dat het creëren van een afzonderlijk marktsegment Belpex SRM 

overeenstemt met de werkingsregels voor de strategische reserve. Bovendien wordt de 

interferentie met de werking van de gekoppelde elektriciteitsmarkten zoveel mogelijk beperkt 

door de creatie van een afzonderlijk marktsegment, welk een vereiste is voor de 

werkingsregels van de strategische reserve overeenkomstig artikel 7septies, §2, van de 

elektriciteitswet.  

6. De CREG gaat bijgevolg akkoord met de wijzigingen die werden voorgesteld met 

betrekking tot de creatie van een afzonderlijk marktsegment Belpex SRM. 

I.1.3 Creëren van een statuut van Strategische Reserve Deelnemer 

7. De toegang tot de Belpex markt is uitsluitend gereserveerd aan de deelnemers 

overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit. Hierdoor is het nodig dat Elia eveneens 

het statuut van deelnemer krijgt om (een gedeelte van) de strategische reserve op Belpex 

SRM aan te bieden. Gezien echter de bijzondere rol van Elia voor het aanbieden van de 

strategische reserve (Elia is de enige partij die leveringsorders kan plaatsen op Belpex SRM) 

stelt Belpex voor om een specifiek statuut van “Strategische Reserve Deelnemer” in het 

leven te roepen. De Strategische Reserve Deelnemer gebruikt bovendien enkel het 

Transactieplatform van Belpex voor de allocatie van de capaciteit.  

8. Belpex merkt op dat de invoering van een statuut van Strategische Reserve 

Deelnemer gepaard gaat met talrijke wijzigingen in de tekst. Om de leesbaarheid van het 

Marktreglement te verbeteren, stelt Belpex voor om enerzijds een generieke categorie 

“Deelnemer” in te voeren en anderzijds de verschillende types deelnemers te onderscheiden 

(Rechtstreekse Deelnemer, Onrechtstreekse Deelnemer en Strategische Reserve 

Deelnemer). 
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9. De CREG is van mening dat de creatie van een statuut van Strategische Reserve 

Deelnemer zoals voorgesteld door Belpex in overeenstemming is met de werkingsregels 

voor de strategische reserve en kan bijgevolg instemmen met het voorstel van Belpex. 

I.1.4 Toelating van Elia als Strategische Reserve Deelnemer en het ARP-
contract 

10. Het huidige marktreglement voorziet dat om toegelaten te worden tot de Belpex 

Spot Market als deelnemer, deze over een geldig ARP contract dient te beschikken, hetzij 

door zelf ARP te zijn, hetzij door een derde ARP aan te stellen. Gezien Elia zelf geen ARP-

contract kan sluiten, stelt Belpex voor om in het Marktreglement het bijzondere geval te 

voorzien dat als de Strategische Reserve Deelnemer eveneens de netbeheerder is, deze 

kan worden vrijgesteld van de vereiste om over een ARP-contract te beschikken. 

11. Deze uitzonderingsmaatregel op het marktreglement voor de netbeheerder die 

fungeert als Strategische Reserve Deelnemer, is volgens de CREG volkomen 

gerechtvaardigd. 

I.2 Verduidelijking met betrekking tot de Gemachtigde 
Gebruikers van de Onrechtstreekse Deelnemer 

12. Belpex wenst, naar aanleiding van de wijziging van het Marktreglement die nodig is 

uitvoering van de Strategische Reserve, de gelegenheid aan te grijpen om een beperkt 

aantal artikelen te verduidelijken die betrekking hebben op de Read-Only Toegang op het 

Transactieplatform door de Onrechtstreekse Gebruikers. Belpex stelt dat, hoewel dit in de 

praktijk reeds het geval is, het huidige marktreglement niet duidelijk specifieert dat de 

Onrechtstreekse Deelnemer één of meerdere Gemachtigde Gebruikers dient aan te duiden 

om te genieten van een Read-Only Toegang op het Transactieplatform. 

13. De CREG ziet in de voorgestelde wijzigingen geen problemen. 

I.3 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 nuttig te zijn. 
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II. CONCLUSIE 

15. Op 15 juli 2014 ontving de CREG een adviesaanvraag van de Staatssecretaris voor 

Energie, de heer M. Wathelet, met betrekking tot het voorstel van Belpex tot wijziging van het 

marktreglement. 

16. Het voorstel van Belpex tot wijziging van het Marktreglement werd ingediend naar 

aanleiding van het opzetten van een mechanisme van strategische reserve waarbij deze 

strategische reserve (of een gedeelte ervan) kan worden toegewezen aan Belpex Spot 

Market teneinde en in de mate van het mogelijke, de niet-bediende afnameorders die tegen 

een maximumprijs werden ingeboden, te bedienen. 

17. De wijzigingen aan het Marktreglement omvatten hoofdzakelijk de creatie van een 

marktsegment Belpex SRM en van een statuut van “Strategische Reserve Deelnemer”, 

alsook nog een aantal verduidelijkingen en verbeteringen aan het huidige marktreglement. 

18. De CREG beoordeelt het dossier dat door Belpex op 7 juli 2014 bij de 

Staatssecretaris werd ingediend, gunstig en adviseert hierbij de Staatssecretaris om de 

voorgestelde wijzigingen aan het Belpex Marktreglement goed te keuren. 

 

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

 

        

Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Voorzitster van het Directiecomité 
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III. BIJLAGE 1 

VOORSTEL VAN WIJZIGING 

MARKTREGLEMENT BELPEX 

Versie met track changes 
















































































































