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EXECUTIVE SUMMARY 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

onderzoekt hierna, op grond van artikel 4.4 van de verordening (EU) 2015/1222 van de 

Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing 

en congestiebeheer (hierna : CACM GL), de aanvraag tot aanwijzing van Belpex NV/SA 

(hierna: Belpex) als benoemde elektriciteitsmarktbeheerder (hierna: NEMO). 

Voornoemde aanvraag tot aanwijzing als NEMO werd door de Belpex op 18 november 2015 

bij de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling (hierna: minister) ingediend 

in het Engels, samen met vier bijlagen, te weten een uittreksel van het ondernemingsloket, 

een kopie van het jaarverslag 2014, een uittreksel van de codes voor de kostenberekening 

APX/Belpex en een gedetailleerd uittreksel van de kosten van Belpex. Gelijktijdig heeft de 

CREG op 17 november 2015 een kopie mogen ontvangen van voormelde brief samen met het 

dossier van de kandidatuurstelling. 

Op 27 november 2015 werd door Belpex bij de minister de aanvraag tot aanwijzing als NEMO 

ingediend in het Frans, samen met dezelfde bijlage als reeds meegedeeld in de brief van 18 

november 2015. De CREG heeft kopie van het dossier ontvangen per mailbericht van 27 

november 2015. 

Per brief van 2 december 2015, ontvangen op 7 december 2015 heeft de minister per brief 

aan de CREG om een advies gevraagd met toepassing van artikel 23 van de wet van 29 april 

1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Per brief van 14 december 2015, 

ontvangen op 16 december 2015 heeft de minister andermaal per brief aan de CREG om een 

advies gevraagd met toepassing van artikel 23 van de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt. 

Het onderstaand advies is ingedeeld in vier delen. Het eerste deel gaat over het wettelijke 

kader. In het tweede deel worden de antecedenten van onderhavig advies uiteengezet. In het 

derde deel wordt onderzocht of de aanvraag tot aanwijzing van Belpex als NEMO de 

voorschriften van de CACM GL naleeft. Het vierde deel, tenslotte, bevat het besluit. 

Dit advies werd goedgekeurd door het Directiecomité van de CREG op zijn vergadering van 

14 januari 2016. 
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I. WETTELIJK KADER 

I.1 De verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 
24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren 
betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer 

I.1.1 Procedure tot aanwijzing 

1. Onderhavig advies houdt rekening met de CACM GL dat overeenkomstig artikel 84 

in werking is getreden op 14 augustus 2015. 

De CACM GL is aangenomen onder de vorm van een verordening. Verordeningen hebben 

steeds een rechtstreekse werking en hoeft bijgevolg niet te worden omgezet in nationale 

wetgeving. Een verordening is immers een maatregel met een algemene strekking die 

verbindend is in al haar onderdelen en rechtstreeks toepasselijk is in elke lidstaat.  

2. De CACM GL beoogt een eenvormige “day-ahead-“ en/of “intradaykoppeling” tot 

stand te brengen. Deze doelstelling kan niet met succes worden verwezenlijkt zonder de 

vaststelling van een geheel aan geharmoniseerde regels voor de capaciteitsberekening, het 

congestiebeheer en de handel in elektriciteit. Aldus bevat deze verordening gedetailleerde 

richtsnoeren inzake zone overschrijdende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer op de 

“day-ahead-“ en/of “intradaymarkten”, met inbegrip van eisen voor de vaststelling van 

gemeenschappelijke methodologieën voor het bepalen van de capaciteitsvolumes die 

simultaan in verschillende biedzones beschikbaar zijn, criteria voor de evaluatie van de 

efficiëntie en een herzieningsproces voor de vaststelling van biedzoneconfiguraties. 

Elektriciteitsbeurzen verzamelen biedingen en aanbiedingen binnen verschillende 

tijdsbestekken. Deze vormen de noodzakelijke inputs voor de capaciteitsberekening in het 

eenvormige “day-ahead-“ en/of “intradaykoppelingsproces”.  

 

De bij de CACM GL vastgelegde regels voor elektriciteitshandel vragen ook om een 

institutioneel kader voor de elektriciteitsbeurzen. Aldus, verwoordt de CACM GL 

gemeenschappelijke eisen voor het aanwijzen van NEMO’s en de uitoefening van hun taken 

in de verwezenlijking van de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 714/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang 

tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot intrekking van Verordening 

(EG) nr. 1228/2003 (hierna: verordening 714/2009/EU).  
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3. Elke lidstaat waarvan het elektriciteitsnet is aangesloten op een biedzone van een 

andere lidstaat zorgt ervoor dat uiterlijk vier maanden na de inwerkingtreding van de CACM 

GL één of meer NEMO's worden aangewezen om de eenvormige “day-ahead-“ en/of 

“intradaykoppeling” te kunnen uitvoeren (artikel 4.1, van de CACM GL). 

4. Concreet houdt dit in dat iedere lidstaat uiterlijk op 14 december 2015 een NEMO 

moet aanwijzen. 

5. Een NEMO is een entiteit die door de bevoegde autoriteit is aangewezen om taken 

uit te voeren met betrekking tot eenvormige “day-ahead-“ en/of “intradaykoppeling” (artikel 

2.23°, van de CACM GL). 

6. Tenzij anders bepaald, zijn de regulerende instanties de aanwijzende autoriteit die de 

NEMO aanwijzen alsook monitoren met betrekking tot de inachtneming van de 

aanwijzingscriteria (artikel 4.3, van de CACM GL). 

Voor België is de minister de aanwijzende autoriteit gelet op artikel 3, van het koninklijk besluit 

van 20 oktober 2005 met betrekking tot de oprichting en de organisatie van een Belgische 

markt voor uitwisseling van energieblokken (hierna koninklijk besluit van 20 oktober 2005)1. 

Deze bepaling is niet strijdig met artikel 4.3 van de CACM GL en kan bijgevolg verder worden 

toegepast. 

7. De CACM GL bepaalt verder dat wanneer de regulerende autoriteit niet de 

aanwijzende autoriteit is, de regulerende autoriteit een advies moet uitbrengen over de mate 

waarin de kandidaat-NEMO al dan niet voldoet aan de aanwijzingscriteria van artikel 6, van de 

CACM GL (artikel 4.4, van de CACM GL). 

Artikel 4.4, van de CACM vormt de wettelijke basis op grond waarvan de CREG bevoegd is 

om onderhavig advies uit te brengen. 

8. De vervaldatum waarop België in principe een NEMO moet aanduiden is 14 

december 2015. 

Belpex is de enige onderneming aan wie tot op heden een vergunning als marktbeheerder 

door de minister is toegekend2. Het koninklijk besluit van 20 oktober 2005 sluit evenwel de 

mogelijkheid niet uit dat ook andere ondernemingen een energiebeurs voor de verhandeling 

van elektriciteit als commodity kunnen oprichten.  

                                                
1 Belgisch Staatsblad : 26 oktober 2005 
2 Ministerieel besluit van 11 januari 2006. 
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Dit betekent dat luidens het koninklijk besluit van 20 oktober 2005 in België geen nationaal 

wettelijk monopolie voor handelsdiensten van kracht is en bijgevolg artikel 5 van de CACM GL 

geen toepassing vindt.  

9. De vraag die gesteld kan worden, is te weten of de vergunning waarover Belpex 

beschikt een rechtsgeldige aanwijzing is conform de CACM GL. 

Artikel 4(1), van de CACM GL legt expliciet een vervaldatum op aan iedere lidstaat om één of 

meer NEMO’s aan te wijzen. M.a.w. het is een inherente opdracht voor iedere lidstaat om 

binnen de vier maanden na de inwerkingtreding van de CACM GL minstens één NEMO aan 

te wijzen. 

Het falen om voor de vervaldatum van 14 december 2015 een NEMO aan te duiden, leidt 

evenwel niet automatisch tot het verlies van de vergunning van Belpex om als marktbeheerder 

op te treden. De markt moet immers in de praktijk verder beheerd worden en dit zolang geen 

entiteit door België als NEMO is aangeduid. Echter, in deze omstandigheid wordt de markt 

beheerd met miskenning van het Unierecht. 

Dat een vergunning niet automatisch vervalt, is ook in lijn met artikel 3, § 5 van het koninklijk 

besluit van 20 oktober 2005. Enkel de minister beschikt over de bevoegdheid om de 

vergunning in te trekken, hetzij op verzoek van de betrokken marktbeheerder, hetzij op eigen 

initiatief indien de marktbeheerder niet langer voldoet aan de in artikel 4, § 1 opgesomde 

vergunningsvoorwaarden. 

Deze bepaling is evenmin strijdig met de CACM GL daar met toepassing van 4.8, van de 

CACM GL, de aanwijzende autoriteit het recht heeft de aanwijzing in te trekken wegens niet 

naleving van door de NEMO van de aanwijzingscriteria. Anderzijds, kan een aanwijzende 

autoriteit ook de “day-ahead-“ en/of “intradayhandelsdiensten” opschorten van een NEMO 

actief in het land van de aanwijzende autoriteit maar die niet door de aanwijzende autoriteit 

werd aangewezen. De opschorting van de “day-ahead-“ en/of “intradayhandelsdiensten”  kan 

wegens niet naleving van de aanwijzingscriteria bedoeld in artikel 6. 

10. De aanwijzende autoriteit stelt ACER in kennis van de aanwijzing (artikel 4.10, van 

de CACM GL). 
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I.1.2 Aanwijzingscriteria  

11. De aanwijzingscriteria worden opgesomd in artikel 6 van de CACM GL.  

12. Deze criteria zijn cumulatief. Overeenkomstig artikel 4.4, van de CACM GL kunnen 

NEMO-aanwijzingen enkel geweigerd worden wanneer niet voldaan is aan de 

aanwijzingscriteria van artikel 6. Dit betekent ook dat wanneer in het koninklijk besluit van 20 

oktober 2005 andere criteria zijn opgenomen voor het verkrijgen van een vergunning door de 

minister en deze criteria niet vervuld zijn dit geen basis is op grond waarvan de aanwijzende 

autoriteit de aanwijzing kan weigeren. 

Dit principe geldt uiteraard enkel en alleen voor grensoverschrijdende “day-ahead-“ en/of 

“intradayhandelsdiensten”. Indien de aanvrager bijkomend niet grensoverschrijdende “day-

ahead-“ en/of “intradayhandelsdiensten” wenst aan te bieden, zoals in het kader van de 

strategische reserves dan zal hierop het koninklijk besluit van 20 oktober 2005 toepassing 

vinden. 

13. De aanwijzingscriteria moeten door de NEMO permanent worden nageleefd. Daartoe 

zal de aanwijzende autoriteit de inachtneming van de aanwijzingscriteria door de NEMO 

monitoren.  

De aanwijzende autoriteit moet niet enkel de door hem aangewezen NEMO monitoren maar 

ook de NEMO’s die actief zijn in het land maar niet aangewezen zijn door de aanwijzende 

autoriteit (artikel 4.8 en 4.9, van de CACM GL). 

I.2 Belgisch intern recht 

I.2.1 Procedure tot aanwijzing 

14. De CREG verwijst hiervoor naar paragrafen 1 tot en met 10 van onderhavig advies. 

15. Bijkomend kan verwezen worden naar artikel 23, § 2, van de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: de elektriciteitswet) waarin 

bepaald is dat de CREG zijn adviezen overhandigt aan de minister binnen veertig 

kalenderdagen na ontvangst van het verzoek. 

Per brief van 2 december 2015, ontvangen op 7 december 2015, wordt de CREG door de 

minister gevraagd een advies uit te brengen met toepassing van artikel 23 van de 

elektriciteitswet. 
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De termijn van veertig kalenderdagen neemt een aanvang op 8 december 2015 om te eindigen 

op 16 januari 2016. Daar 16 januari 2016 een zaterdag is, is de uiterlijke dag waarop de CREG 

het advies aan de minister moet meedelen 15 januari 2016. 

16. Het koninklijk besluit van 20 oktober 2005 bepaalt in artikel 3, §2 dat de minister over 

60 dagen beschikt vanaf ontvangst van het dossier om de vergunning toe te kennen of te 

weigeren. 

De minister heeft de aanvraag in de Franse taal ontvangen op 27 november 2015. Concreet 

betekent dit dat uiterlijk op 26 januari 2016 de minister een beslissing moet nemen om Belpex 

al dan niet aan te wijzen als NEMO. 

I.2.2 Aanwijzingscriteria 

17. De CREG verwijst hiervoor naar paragrafen 11 tot en met 13 van onderhavig advies.  

18. Luidens artikel 4 van het koninklijk besluit van 20 oktober 2005 moet een 

onderneming, om een vergunning als marktbeheerder te verkrijgen, aan volgende 

voorwaarden voldoen: 

- zij moet zijn opgericht onder de vorm van een handelsvennootschap, met 

uitzondering van de rechtsvorm van de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid met één vennoot, en rechtspersoonlijkheid hebben; 

- haar maatschappelijke zetel en haar centrale administratie moeten gevestigd zijn 

in een lid-Staat van de Europese Economische Ruimte; 

- zij mag geen producent, tussenpersoon of leverancier zijn; 

- haar maatschappelijk doel moet alle activiteiten met betrekking tot de organisatie, 

het beheer en de ontwikkeling van de markt toelaten; 

- zij moet beschikken over voldoende financiële middelen voor de organisatie en de 

werking van de markt en in ieder geval over een maatschappelijk kapitaal van ten 

minste 1.500.000 EUR; 

- de natuurlijke of rechtspersonen die, middels een rechtstreekse of een 

onrechtstreekse deelneming meer dan 10 procent van het kapitaal of van de 

stemrechten bezitten, mogen geen producent, tussenpersoon of leverancier zijn 

en moeten beschikken over de nodige kwaliteiten om een gezond en voorzichtig 

beleid van de onderneming te waarborgen; 

- zij moet worden bestuurd door ten minste drie natuurlijke personen; 
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- de bestuurders moeten beschikken over de voor de uitoefening van hun functie 

vereiste professionele betrouwbaarheid en passende ervaring in de energiesector 

of de financiële sector. De bestuurders mogen gedurende de vierentwintig 

maanden vóór de aanvang van hun functie en tijdens de uitoefening van hun 

functie voor de marktbeheerder geen enkele functie of activiteit hebben 

uitgeoefend/uitoefenen, al dan niet bezoldigd, voor een producent, leverancier of 

tussenpersoon; 

- zij moet beschikken over een passende beheersstructuur, administratieve en 

boekhoudkundige organisatie en interne controle om de goede werking, de 

integriteit en de transparantie van de markt te waarborgen en moet jaarlijks 

onderworpen worden aan een externe audit van haar activiteiten; 

- zij moet een verrekenings- en vereffeningssysteem voorzien hebben, eventueel 

door samenwerking met een andere onderneming, dat voldoende waarborgen 

biedt voor de bescherming van de belangen van de deelnemers en voor de goede 

werking van de markt. 

De CREG zal enkel advies verstrekken met betrekking tot de naleving door de aanvrager van 

de aanwijzingscriteria opgesomd in de CACM GL. 
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II. ANTECEDENTEN 

19. Met haar brief van 18 en 27 november 2015 heeft Belpex haar aanvraag tot 

aanwijzing als NEMO bij de minister ingediend. 

20. Samen met deze brief werd het dossier toegevoegd dat bestaat uit de aanvraag zelf, 

een uittreksel van het ondernemingsloket, kopie van het jaarverslag 2014 in het Nederlands, 

de codes voor de kostenberekening APX/Belpex in het Engels en een gedetailleerd uittreksel 

van de kosten van Belpex.  

21. Per brief van 2 december 2015, ontvangen op 7 december 2015 en van 14 december 

2015, ontvangen op 16 december wordt de CREG door de minister gevraagd een advies uit 

te brengen met toepassing van artikel 23 van de elektriciteitswet. 

22. Artikel 23 van de elektriciteitswet bepaalt dat adviezen door de CREG aan de minister 

meegedeeld worden binnen de 40 kalenderdagen na ontvangst van het verzoek. 

De termijn van veertig kalenderdagen neemt een aanvang op 8 december 2015 om te eindigen 

op 16 januari 2016. Daar 16 januari 2016 een zaterdag is, is de uiterlijke dag waarop de CREG 

het advies aan de minister moet meedelen 15 januari 2016. 
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III. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG  

III.1 Voorafgaand 

23. Hierna onderzoekt de CREG de aanvraag van Belpex om als NEMO te worden 

aangewezen. 

24. Het ontbreken van opmerkingen over door Belpex ingediende aanvraag, of het 

aanvaardbaar achten ervan, of het ontbreken van noodzakelijke informatie, doet geenszins 

afbreuk aan de algemene taak van toezicht en controle van de CREG op de naleving van de 

nationale en Europese wetgeving. 

25. Uit onderzoek van de ons omliggende landen stelt de CREG vast dat Ofgem voor 

Groot-Brittannië3, ACM voor Nederland4 en CRE voor Frankrijk5, maar ook andere regulerende 

autoriteiten, naar aanleiding van de bekendmaking van de tender voor de aanwijzing van een 

NEMO, de aanwijzingscriteria van artikel 6 van de CACM GL nader hebben verduidelijkt. 

M.a.w. de aanwijzende autoriteiten hebben duidelijk gemaakt welke informatie de kandidaat-

aanvrager moet meedelen om aan te tonen of hij al dan niet aan de aanwijzingscriteria 

beantwoordt. 

26. De CREG stelt vast dat bij de publicatie van de tender de minister, als aanwijzende 

autoriteit, zich hiervan onthouden heeft. 

De tender gepubliceerd op de website van Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., 

Middenstand en Energie meldt: 

“Elke lidstaat van de EU moet voor 15 december 2015 één of meerdere „benoemde 

elektriciteitsmarktbeheerders (NEMO)” aanwijzen (Europese verordening 2015/1222 

                                                
3 

https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/decisions/decisiononnemoconsultationandinvitationfo
rapplications.pdf 
4 
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjLjYn7yszJAhW
BWRoKHRBuAFcQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.acm.nl%2Fnl%2Fdownload%2Fpublicatie
%2F%3Fid%3D14562&usg=AFQjCNE3Nkami41jSEgo9l3bwpfg5P0SqQ&bvm=bv.109332125,d.d2s 
5 
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEw
jEp-
CQy8zJAhWJthoKHYCPDIIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cre.fr%2Fcontent%2Fdownload%
2F13577%2F163567%2Fversion%2F1%2Ffile%2F150728-
NEMO.pdf&usg=AFQjCNGR5HApPYqUem70cHJcoG5E8iiGcg&bvm=bv.109332125,d.d2s 
 

https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/decisions/decisiononnemoconsultationandinvitationforapplications.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/decisions/decisiononnemoconsultationandinvitationforapplications.pdf
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjLjYn7yszJAhWBWRoKHRBuAFcQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.acm.nl%2Fnl%2Fdownload%2Fpublicatie%2F%3Fid%3D14562&usg=AFQjCNE3Nkami41jSEgo9l3bwpfg5P0SqQ&bvm=bv.109332125,d.d2s
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjLjYn7yszJAhWBWRoKHRBuAFcQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.acm.nl%2Fnl%2Fdownload%2Fpublicatie%2F%3Fid%3D14562&usg=AFQjCNE3Nkami41jSEgo9l3bwpfg5P0SqQ&bvm=bv.109332125,d.d2s
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjLjYn7yszJAhWBWRoKHRBuAFcQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.acm.nl%2Fnl%2Fdownload%2Fpublicatie%2F%3Fid%3D14562&usg=AFQjCNE3Nkami41jSEgo9l3bwpfg5P0SqQ&bvm=bv.109332125,d.d2s
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEp-CQy8zJAhWJthoKHYCPDIIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cre.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F13577%2F163567%2Fversion%2F1%2Ffile%2F150728-NEMO.pdf&usg=AFQjCNGR5HApPYqUem70cHJcoG5E8iiGcg&bvm=bv.109332125,d.d2s
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEp-CQy8zJAhWJthoKHYCPDIIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cre.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F13577%2F163567%2Fversion%2F1%2Ffile%2F150728-NEMO.pdf&usg=AFQjCNGR5HApPYqUem70cHJcoG5E8iiGcg&bvm=bv.109332125,d.d2s
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEp-CQy8zJAhWJthoKHYCPDIIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cre.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F13577%2F163567%2Fversion%2F1%2Ffile%2F150728-NEMO.pdf&usg=AFQjCNGR5HApPYqUem70cHJcoG5E8iiGcg&bvm=bv.109332125,d.d2s
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEp-CQy8zJAhWJthoKHYCPDIIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cre.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F13577%2F163567%2Fversion%2F1%2Ffile%2F150728-NEMO.pdf&usg=AFQjCNGR5HApPYqUem70cHJcoG5E8iiGcg&bvm=bv.109332125,d.d2s
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEp-CQy8zJAhWJthoKHYCPDIIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cre.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F13577%2F163567%2Fversion%2F1%2Ffile%2F150728-NEMO.pdf&usg=AFQjCNGR5HApPYqUem70cHJcoG5E8iiGcg&bvm=bv.109332125,d.d2s
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van de commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende 

capaciteitstoewijzing en congestiebeheer). 

Deze entiteit wordt aangewezen door de minister bevoegd voor Energie, in 

overeenstemming met de relevante Belgische wetgeving (koninklijk besluit van 20 

oktober 2005 met betrekking tot de oprichting en de organisatie van een Belgische 

markt voor de uitwisseling van energieblokken). 

De aangewezen entiteit moet taken uitvoeren met betrekking tot eenvormige day-

ahead- of eenvormige intradaykoppeling. 

Elke onderneming die een vergunning wenst te bekomen stuurt haar aanvraag naar de 

minister met een kopie in papieren en elektronische (usb-stick) versie naar de 

Algemene Directie Energie en de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en 

het Gas. 

De aanvraag bevat de elementen die de verschillende instanties toelaten de criteria 

vernoemd in artikel 6 van de verordening te evalueren. Het koninklijk besluit van 20 

oktober 2005 dient ter interpretatie van de gestelde criteria.” 

 

De minister als aanwijzende autoriteit verwijst voor de interpretatie van de aanwijzingscriteria 

van artikel 6 naar het koninklijk besluit van 20 oktober 2005. Echter, de CREG is van oordeel 

dat het aangewezen is om voor de invulling en de evaluatie van de aanwijzingscriteria van de 

CACM GL zich te baseren op hoe de aanwijzende autoriteiten van de omringende landen van 

België de criteria van artikel 6 van de CACM GL invullen en evalueren. 

III.2 Voorstelling Belpex 

27. Op pagina 7 tot 13 van haar aanvraag wordt door Belpex uiteengezet wie zij zijn en 

welke activiteiten zij uitvoeren (Belpex DAM, Belpex CIM, Belpex SRM). Daarnaast wordt ook 

een beschrijving gegeven over de toekomstige integratie van APX en EPEX Spot. 

De beslissing tot integratie van APX en EPEX Spot werd reeds afgesloten in mei 2015. Dit 

heeft geleid tot volgende aandeelhoudersstructuur: 
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Bron: website EPEX SPOT 

 

EEX Group (51%) en HGRT (41%) zijn aandeelhouder van Epex Spot. De EEX Group is een 

centraal platform voor energie en waarvan Powernext, Epexspot, Pegas, EEX, ECC, CLTX en 

GasPointNordic lid van zijn. HGRT (Holding de Gestionnaires de Réseaux de Transport) is 

een holding bestaande uit volgende TSOs: Amprion GmbH, APG, RTE, Elia, TenneT en 

Swissgrid Ltd. 

 

Eén van de pijlers van het integratieproject betreft de overdracht van de clearing activiteiten in 

2016 aan ECC6. 

28. De CREG is van oordeel dat de realisatie van dit integratieproject door de minister als 

aanwijzende autoriteit nauwlettend zal moeten worden opgevolgd en dit in het kader van de 

monitoring door de minister inzake de naleving van de aanwijzingscriteria door Belpex als 

NEMO. 

In haar advies kan de CREG zich enkel uitspreken over de huidige situatie. De CREG kan niet 

oordelen over de toekomstige situatie en bijgevolg indien Belpex niet meer zou voldoen aan 

de criteria van artikel 6 van de CACM GL, zal de minister moeten optreden om de aanwijzing 

in te trekken indien Belpex niet in staat blijkt te zijn om aan de criteria te voldoen binnen een 

periode van zes maanden. Dienaangaande raadt de CREG de minister aan dat Belpex de 

relevante wijzigingen in de bedrijfssituatie en in de naleving van de aanwijzingscriteria naar 

aanleiding van de fusie met Epex Spot op regelmatige basis mededeelt aan de minister. 

                                                

6 European Commodity Clearing 



 

Niet-vertrouwelijke versie  14/37 

III.3 Bespreking van de aanwijzingscriteria 

Hij [de aanvrager] beschikt over afdoende hulpmiddelen, of gaat daarvoor contracten aan, voor 

een gemeenschappelijke, gecoördineerde en aan de regelgeving voldoende uitvoering van 

eenvormige day-ahead- en/of intradaykoppeling, inclusief de hulpmiddelen die vereist zijn om 

de NEMO-functies uit te oefenen, de vereiste financiële middelen, de noodzakelijke 

informatietechnologie, de technische infrastructuur en de operationele procedures, of hij toont 

aan in staat te zijn om deze hulpmiddelen binnen een redelijke voorbereidende termijn 

beschikbaar te stellen alvorens zijn in artikel 7 bedoelde taken op te nemen; 

a) de vereiste financiële middelen 

29. De aanvraag bevat een uittreksel van het Ondernemingsloket, niet ouder dan twee 

maanden en gedateerd op 13 november 2015. 

30. In de aanvraag van Belpex wordt geen door een bedrijfsrevisor recente 

gecontroleerde jaarrekening meegedeeld, noch een ratioanalyse en het handelsrapport. 

Belpex deelt enkel een kopie van het jaarverslag 2014 mee. In punt 11 van dat jaarverslag 

wordt verwezen naar een jaarrekening in bijlage, doch deze noch de jaarrekening noch het 

auditeursverslag door PricewaterhouseCoopers is meegedeeld. 

 
De op de Nationale Bank neergelegde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2014 toont 

aan dat de solvabiliteitsratio op 31 december 2014 73,81% bedraagt tegenover 73,87% eind 

2013. Dit betekent dat Belpex in staat is om op korte en lange termijn aan haar betalings- en 

aflossingsverplichtingen te voldoen.  

 

De liquiditeitsratio bedraagt 3,75 in 2014 tegenover 3,69 in 2013. Met andere woorden, de 

vorderingen van Belpex bedragen 3 keer meer dan de schulden. Het enige liquiditeitsrisico 

conform de jaarrekening betreft de voorfinanciering van de BTW op inkooptransacties op de 

beurs. Om deze tijdelijke tekorten te vermijden wordt beroep gedaan op kredietlijnen. Risico 

op wanbetaling wordt door Belpex in de standaardcontracten ingedekt met de nodige 

zekerheden. Daarnaast vermeldt het jaarrekening neergelegd op de Nationale Bank dat 

Belpex houder is van bankgaranties. Met betrekking tot de kredietlijnen en bankgaranties 

wordt geen verdere informatie door Belpex verstrekt. Evenmin, met betrekking tot de eventuele 

garanties van de moedermaatschappij APX en Epex Spot. 

31. Een financiële prognose voor het jaar 2015 en het jaar 2016 had toegelaten te 

oordelen of Belpex over de nodige solvabiliteit blijft beschikken en bijgevolg over voldoende 



 

Niet-vertrouwelijke versie  15/37 

financiële middelen beschikt om de NEMO taken (day ahead en/of intraday koppeling), de 

MCO taken en de overige activiteiten naar behoren te kunnen uitvoeren. Een risico- en 

gevoeligheidsanalyse zou aantonen dat de huidige financiële geschiktheid gehandhaafd kan 

blijven. 

Het op de Nationale Bank neergelegde jaarverslag meldt dat inzake de vooruitzichten 2015 de 

CWE “flow based” marktkoppeling een impact zal hebben op de prijzen en de stromen in de 

CWE regio en dus ook op de prijzen en volumes van de Belpex DAM. De aanvraag van Belpex 

om als NEMO te worden aangeduid is aan de minister gericht op 18 november 2015. De eerste 

resultaten van de impact van de CWE “flow based” marktkoppeling op de prijzen zijn niet 

meegedeeld.  

 

De uitbreiding van de intraday marktkoppeling wordt volgens het jaarverslag ook als een risico 

beschouwd, samen met de inwerkingtreding van de CACM GL hetgeen zal leiden tot een 

herziening van het business model in verband met de marktkoppelingsdiensten. Bij de 

aanvraag ontbreekt een meer in detail uitgewerkte financiële analyse hierover. 

32. De CREG is van oordeel dat op datum van de aanvraag, Belpex over de 

noodzakelijke financiële middelen beschikt om als NEMO te kunnen worden aangeduid.  

Rekening houdende met het gegeven dat in de zeer nabije toekomst APX, 

moedermaatschappij van Belpex, mogelijks zou kunnen fusioneren met EpexSpot, is de 

CREG van oordeel dat Belpex alle nuttige en noodzakelijke informatie met betrekking tot haar 

financiële situatie 2015-2016 meedeelt aan de minister zodat deze laatste in het kader van zijn 

monitoringtaak kan controleren of Belpex permanent de aanwijzingscriteria van artikel 6, a), 

van de CACM GL naleeft.  

 

Een NEMO mag de in artikel 7 van de CACM GL bedoelde taken pas opnemen nadat hij 

binnen een redelijke termijn aantoont in staat te zijn om deze taken naar behoren te kunnen 

uitvoeren. 

  

De mede te delen informatie is niet beperkt tot een op de Nationale Bank neergelegde 

jaarrekening maar wordt best ook gestoffeerd met een ratioanalyse, het handelsrapport, de 

beschikbare kredietlijnen, bankgaranties, waarborgen eigen of van de moedermaatschappij 

APX, passende verzekeringen en alle andere nuttige financiële audits die het bewijs leveren 

dat Belpex over alle noodzakelijke financiële middelen zal blijven beschikken zowel voor als 

na de integratie van APX met EpexSpot teneinde de taken opgesomd in artikel 7 van de CACM 

GL naar behoren te kunnen uitvoeren. 
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b) Noodzakelijke informatietechnologie en technische infrastructuur 

33. De aanvraag geeft in detail weer voor welke activiteiten Belpex als NEMO wenst 

aangeduid te worden.  

De CREG is van oordeel dat de activiteiten waarvoor Belpex als NEMO wenst aangeduid te 

worden, voldoende beschreven worden op de pagina’s 8 tot 13 van de aanvraag. De 

activiteiten zijn: 

- Belpex DAM (Day-Ahead Market): biedt gestandaardiseerde producten (per uur 

instrumenten) aan voor producenten, leveranciers, groot-verbruikers, en traders om 

elektriciteit te verkopen, te kopen en dat de dag nadien via Elia geleverd kan worden. 

- Belpex CIM (Continuous Intraday Market): biedt gestandaardiseerde producten (per 

uur en multi-uur instrumenten) aan voor producenten, leveranciers, groot-verbruikers, 

en traders om elektriciteit te verkopen, te kopen op een continue basis, en dit tot 5 

minuten voor levering via Elia. 

34. Gelet op de integratie van APX met EpexSpot, dient het onderzoek zich ook toe te 

spitsen hoe deze activiteiten in de praktijk op datum van de aanvraag en in de toekomst zijn 

georganiseerd. Hoeveel personen zijn er werkzaam in deze gebieden of functies? Werken de 

werknemers van Belpex in andere vennootschappen, bijvoorbeeld APX? Deelt Belpex 

huisvesting en technische hulpmiddelen met anderen, en, indien van toepassing, hoe wordt 

dan omgegaan met de vertrouwenskwesties die daaruit voortvloeien? Wat zijn de sterke en 

zwakke punten van onder andere de IT-afdeling? Inzage geven over de risico planning, testen, 

monitoring, rapportage en rampenplannen die de technische prestaties van het systeem 

waarborgen. Welke maatregelen bestaan er om fraude te voorkomen? Welke maatregelen zijn 

er genomen of zullen er genomen worden voor een correcte werking van de “day-ahead en 

intraday” koppelingmethodes, inclusief het algoritme, in samenwerking met andere NEMO’s. 

35. In de aanvraag van Belpex wordt een beeld geschets hoe de activiteiten Belpex DAM 

en Belpex CIM vandaag zijn georganiseerd. 

 

[VERTROUWELIJK] 

 

De clearing- en afwikkelingsdiensten zelf worden uitgevoerd door APX Clearing B.V., dat zoals 

APX een dochter is van de APX Holding. 
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De verantwoordelijkheid van het team dekt het geheel van de operationele aspecten, 

waaronder: 

- de bijstand aan de leden voor het beheer van het onderhandelingsplatform; 

- het operationele beheer van de Belpex DAM en de Belpex CIM conform de verplichting 

om de leden een billijke, gestructureerde en transparante markt te bieden; 

- het operationele beheer van de koppeling van de day-aheadmarkten en 

intradaymarkten; 

- de conformiteit met de toepasselijke operationele procedures; 

- het overmaken van marktgegevens aan de leden en de voornaamste stakeholders en 

de publicatie van de resultaten op de website die voor het publiek toegankelijk is. 

 

Het team is ook belast met de lokale nominaties naar Elia alsook voor de nominaties naar de 

betrokken TSOs voor de grensoverschrijdende transacties. Belangrijk hierbij te melden is dat 

Belpex in haar aanvraag meedeelt dat in de toekomst deze taak uitbesteed zal worden naar 

ECC. De Creg wijst ter zake naar artikel 81, van de CACM GL waarbij een NEMO in het kader 

van deze verordening de hem toegewezen taken geheel of gedeeltelijk mag delegeren aan 

één of meer derde partijen op voorwaarde dat die derde partijen de desbetreffende taken ten 

minste even doeltreffend kunnen uitoefenen als de delegerende entiteit. De delegerende 

entiteit blijft verantwoordelijk voor het waarborgen van de inachtneming van de verplichtingen 

uit hoofde van deze verordening, met inbegrip van het waarborgen van de toegang tot de 

vereiste informatie ten behoeve van monitoring door de regulerende instantie. 

 

De CREG vestigt de aandacht van de minister er dan ook op dat in het kader van zijn 

monitoringtaak hij het project van de integratie van APX met EpexSpot nauwgelet zal moeten 

opvolgen en dat Belpex tijdig de minister ervan op de hoogte zal moeten brengen op basis van 

welke contractuele en/of vennootschapsrechtelijk afspraken de taak van nominatie zal worden 

uitbesteed aan ECC. 

 

Eén van de andere taken van het [VERTROUWELIJK] team (dus er zijn er nog andere) is dat 

zij de marktdeelnemers 24/24uur, 7/7 dagen bijstaan in geval van operationele problemen en 

uitzonderlijke marktomstandigheden. 

[VERTROUWELIJK] Evenmin, wordt aangetoond via een risico analyse wat de sterke en 

zwakke punten zijn van de IT-afdeling zijn. De maatregelen om fraude te voorkomen worden 

niet beschreven. Het op de Nationale Bank neergelegde jaarverslag meldt wel dat Belpex de 

noodzakelijke controles uitvoert om zich te beveiligen tegen de de risico’s van fraude. Past 
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Belpex een gedragscode/klokkenluidersregeling voor het professioneel gedrag toe? Hoe gaat 

Belpex om met vertrouwenskwesties? Volgt het personeel trainingen over hoe door Belpex 

omgegaan wordt met vertrouwenskwesties? Zijn de personen van Belpex en van APX die zij 

ter beschikking stellen al dan niet gebonden aan een vertrouwelijkheidsclausule met eventueel 

een boeteclausule? 

36. Op pagina 16 van de aanvraag maakt Belpex melding dat sinds de integratie met APX 

er gebruik gemaakt wordt van EuroLight7 voor de activiteiten Belpex DAM en Belpex CIM. 

[VERTROUWELIJK] 

 

 

 

 

Geen van voormelde overeenkomsten worden meegedeeld.  

 

In het kader van de integratie van APX en Epex Spot, voorziet Belpex dat voor Belpex DAM in 

de toekomst het onderhandelingssysteem Epex Trading System zal worden gebruikt en voor 

Belpex CIM overgestapt zal worden naar het systeem M7. Beide systemen worden in de 

aanvraag beschreven (pagina 17 van de aanvraag).  

 

De CREG raadt de minister aan om in het kader van zijn monitoringtaak dit verder nauwgelet 

op te volgen. 

37. Verder beschrijft Belpex in haar aanvraag welke inlichtingen de marktdeelnemers 

kunnen vinden op de website van Belpex (pagina’s 17-18 van de aanvraag). 

38. [VERTROUWELIJK] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 EuroLight is een onderhandelingsplatform ontwikkeld door de Nederlandse vennootschap SOOPS 

B.V. Het wordt gebruikt voor de onderhandelingen, de settlement en de nominatie. 
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39. De CREG stelt vast dat aan de aanvraag geen risicoanalyse gevoegd is met 

betrekking tot de gebruikte IT-systemen. Er wordt geen beschrijving gegeven van de 

belangrijkste risico’s voor Belpex DAM en Belpex CIM. Zo zijn er bijvoorbeeld geen flowcharts 

aanwezig over het koppelingsproces. 

40. Het had ook wenselijk geweest meer informatie te verschaffen aangaande de persoon 

of personen, met inbegrip van hun functie in de organisatie, die intern speciaal is/zijn 

aangewezen als nalevingsfunctionnaris inzake de monitoring van het reguleringskader 

betreffende de NEMO taken. 

41. [VERTROUWELIJK] 

 

 

 

42. De CREG is van oordeel dat op datum van de aanvraag Belpex beschikt over de 

noodzakelijke informatietechnologie en technische infrastructuur. Om redenen van 

transparantie en bewijsvoering van wat beschreven wordt in de aanvraag is de CREG evenwel 

van oordeel dat de documenten  waarop de aanvraag zich steunt en naar verwijst meegedeeld 

zouden moeten worden.  

 
De CREG raadt de minister dan ook ten stelligste aan om in het kader van zijn monitoringtaak, 

voormelde bijkomende informatie opvraagt bij Belpex. Een NEMO mag de in artikel 7 van de 

CACM GL bedoelde taken pas opnemen nadat hij binnen een redelijke termijn aantoont in 

staat te zijn om deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren. 

c) Operationele procedures 

43. Voor de CREG bestaat er geen twijfel dat Belpex over voldoende kennis beschikt 

inzake de relevante Belgische en Europese wetgeving. Het marktreglement werd reeds 

meermaals door Belpex gewijzigd na advies van de CREG en met goedkeuring van de 

minister. De marktdeelnemers sluiten met Belpex een deelnemerscontract af teneinde toegang 

te kunnen verkrijgen tot de markt. De procedures voor het afsluiten van zo’n contract, het 

bepalen van de bijdrage voor de toegang tot de markt en de vergoedingen en kosten voor de 

werking van de markt en de betaling ervan zijn door Belpex beschreven in de marktprocedures.  
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44. [VERTROUWELIJK] 

 

45. Onder punt 3.3 van de aanvraag worden de operationele procedures van 

EpexSpot/APX/Belpex verder beschreven. Een beschrijving wordt gegeven over de dagelijkse 

marktkoppeling via MRC (Multi Regional Coupling) dat beheerst wordt door een “Accord 

d’exploitation du couplage journalier multirégional (DAOA MRC)”. Kopie van dit akkoord is niet 

gevoegd aan de aanvraag. Hierop wordt in de aanvraag verder in detail ingegaan op pagina 

26 van de aanvraag van Belpex. 

46. Daarnaast geeft Belpex ook een beschrijving van de Prijskoppeling van de regio’s 

(Marché PCR). PCR is een initiatief van zeven Europese elektriciteitsbeurzen dat een 

oplossing biedt door de prijs, gebruikt voor de berekening van de prijzen en de toewijzing van 

grensoverschrijdende capaciteit voor elektriciteit in heel Europa, te koppelen. PCR is 

gebaseerd op drie principes: een uniek algoritme, een robuust beheer en een individuele 

verantwoordelijkheid van de elektriciteibeurzen in hun marktgebieden. PCR wordt beheerd 

door een “Manuel opérationnel” dat de procedures beschrijft voor het beheer van de 

marktkoppeling PCR. Daarnaast gelden er ook nog lokale specifieke procedures. De Manuel 

Opérationnel is niet gevoegd aan de aanvraag. 

Op pagina 24 van de aanvraag beschrijft Belpex meer in detail de operationele procedures 

met betrekking tot de marktkoppeling van de prijzen (PCR). De onderliggende documenten 

ontbreken. 

 

Voor de operationele procedures inzake de multiregionale koppeling (MRC) meldt de aanvraag 

op pagina 25 dat hiervoor het algoritme Euphemia gebruikt wordt. Euphemia staat voor: EU + 

Pan-Europese Hybrid Electricity Market Integration Algoritme. Het berekent gelijktijdig de 

marktprijzen, de netto-posities en de fluxen van de interconnecties tussen de biddingzones en 

dit door zich te baseren op impliciete veilingen verkregen via PCR.   

47. De documenten waarnaar Belpex in haar aanvraag verwijst en die verband houden 

met de operationele procedures zijn niet meegedeeld. De CREG twijfelt er evenwel niet aan 

dat Belpex op datum van haar aanvraag beschikt over de noodzakelijke operationele 

procedures. Echter, om redenen van transparantie en bewijsvoering van wat beschreven wordt 

in de aanvraag is de CREG van oordeel dat de documenten waarop de aanvraag zich steunt 

en naar verwijst meegedeeld zouden moeten worden.  

Op basis van huidig beschikbare informatie is de CREG van oordeel dat de minister Belpex 

kan aanwijzen als NEMO, evenwel de CREG raadt de minister aan om bij de uitoefening van 
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zijn monitoringtaak aangaande het permanent respecteren van de aanwijzingscriteria Belpex 

de ontbrekende informatie zo spoedig als mogelijk meedeelt. Een NEMO mag de in artikel 7 

van de CACM GL bedoelde taken pas opnemen nadat hij binnen een redelijke termijn aantoont 

in staat te zijn om deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren. 
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b) hij [de aanvrager] is in staat ervoor te zorgen dat de marktdeelnemers een open toegang 

hebben tot informatie met betrekking tot de in artikel 7 bedoelde NEMO-taken; 

 

48. De aanvraag moet ten minste het bewijs bevatten dat Belpex in staat is dat 

marktdeelnemers open toegang hebben tot alle informatie die zij nodig hebben op grond van 

de CACM GL. 

49. Op pagina 30 van de aanvraag wordt aangegeven welke informatie Belpex ter 

beschikking stelt aan de marktdeelnemers op haar voor het publiek toegangkelijke website. 

Informatie specifiek van toepassing op de leden wordt beschikbaar gesteld via de internetsite 

Back Office. Deze internetsite wordt ondersteund door het onderhandelingsysteem van 

EuroLight. [VERTROUWELIJK]. Leden hebben alzo toegang tot alle informatie nodig voor de 

onderhandeling, de facturen, historiek van hun orders, contracten en reglementen. 

 

De programmatie interface voor “data capture” dat verband houdt met de orders en transacties 

gebeurt via de server van APX. 

 

De historiek van de Belpex DAM resultaten zijn er beschikbaar [VERTROUWELIJK] 

 

50. Uit wat voorafgaat, kan worden vastgesteld dat Belpex inzake het verzorgen van een 

open toegang voor marktdeelnemers tot informatie met betrekking tot de NEMO-taken, Belpex 

[VERTROUWELIJK], die over verschillende kanalen beschikt om verschillende typen van 

informatie van de huidige Belpex marktkoppelingsactiviteiten beschikbaar te stellen.   

51. Uit wat voorafgaat, kan bijgevolg besloten worden dat Belpex op datum van de 

aanvraag beantwoordt aan de eisen gesteld in artikel 6, b), van de CACM GL. 

De CREG raadt de minister niettemin aan om in het kader van zijn monitoringtaak de naleving 

van deze voorwaarde van dichtbij op te volgen rekening houdende met de integratie van APX 

met EpexSpot.  
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c) hij [de aanvrager] is kostenefficiënt op het gebied van de eenvormige day-ahead- en 

intradaykoppeling en houdt in zijn interne boekhouding afzonderlijke rekeningen bij voor de 

MCO-functies en andere activiteiten teneinde kruissubsidiëring te voorkomen; 

52. In haar aanvraag verwijst Belpex hiervoor naar bijlage 3 en 4 hetgeen het bewijs zou 

moeten leveren [VERTROUWELIJK] om aparte rekeningen te houden voor specifieke 

projecten en activiteiten. Er wordt evenwel geen inzage gegeven in een door een revisor 

uitgevoerde controle op één van deze projecten, waaruit de scheiding van de kosten kan 

worden vastgesteld. Zo wordt de verklaring van [VERTROUWELIJK]. waarnaar Belpex 

verwijst op pagina 33 van de aanvraag, niet meegedeeld. 

Verder verklaart Belpex dat zij in staat zal zijn om voor de MCO functies en andere activiteiten 

afzonderlijke rekeningen en dus een aparte boekhouding in haar systemen bij te houden.  

Belpex verklaart eveneens dat eens zij zal zijn aangeduid als NEMO zij alles in het werk zal 

stellen om aan de vereisten van titel III Kosten van de CACM GL te voldoen. 

 

Om hieraan te voldoen, zal Belpex een daadwerkelijke beschrijving moeten geven, inclusief 

een schematische weergave van de grootboekrekeningen, de verdeelsleutels en de manier 

waarop Belpex van plan is om haar kosten voor de NEMO-functies en MCO-functies van elkaar 

gescheiden te rapporteren, zoals beschreven in artikelen 7.1 en 7.2 van de CACM GL, 

teneinde kruissubsidies te voorkomen. Zo zal Belpex ook moeten aangeven hoe zij van plan 

is financieel onderscheid te maken tussen enerzijds een activiteit die onderhevig is aan 

concurrentie en anderzijds mogelijke opbrengsten uit een wettelijk monopolie. In het raam 

hiervan zal Belpex ook moeten aantonen kostenefficiënt te zijn op het gebied van de 

eenvormige day-ahead- en intradaykoppeling. 

53. Gelet op de verklaring van de commissaris van de algemene vergadering van 

aandeelhouders van Belpex gehecht aan de door Belpex op de Nationale Bank neergelegde 

jaarrakening 2014, stelt de CREG vast dat op datum van de aanvraag Belpex de eisen gesteld 

in artikel 6, c), van de CACM GL beantwoordt. De Commissaris verklaart immers dat de 

resultaten van het boekjaar 2014 in overeenstemming zijn met het in België van toepassing 

zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. 

De CREG raadt de minister niettemin aan om in het kader van zijn monitoringtaak de naleving 

van deze voorwaarde van dichtbij op te volgen rekening houdende met de integratie van APX 

met EpexSpot. Bovendien mag een NEMO de in artikel 7 van de CACM GL bedoelde taken 

pas opnemen nadat hij binnen een redelijke termijn aantoont in staat te zijn om deze taken 

naar behoren te kunnen uitvoeren.  
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d) hij [de aanvrager] heeft een adequaat niveau van scheiding van bedrijfsactiviteiten met 

andere marktdeelnemers; 

54. Voor het onderzoek van de aanwijzingscriteria van artikel 6, d), van de CACM GL 

bekijkt de CREG de eigendomsstructuur van Belpex, zijnde wie zijn de aandeelhouders, de 

deelnemingen, de moeder- en dochtermaatschappijen van de aanvrager. Daarnaast wordt ook 

nagegaan of andere verwante rechtspersonen (bijvoorbeeld moedermaatschappijen of 

dochtermaatschappijen) marktdeelnemers zijn, alsook of in de aanvraag een beschrijving is 

gegeven van de wijze waarop Belpex de scheiding met deze marktdeelnemers heeft 

georganiseerd. 

55. Belpex is voor 100% een dochteronderneming van APX Holding. APX Holding is op 

haar beurt voor 100% een dochteronderneming van Epex Spot.  

In de aanvraag van Belpex wordt meegedeeld dat de bestuurders van Belpex zijn: de heren 

Jean-François Conil-Lacoste, Nicolas Pierreux en Jeroen van den Heuvel. 

56. Uit publiek beschikbare informatie stelt de CREG vast dat de belangrijkste 

aandeelhouders van APX Holding zijn: de Nederlandse netwerkbeheerder TenneT, met een 

belang van 70,84% en Elia, de beheerder van het Belgische elektriciteitsnetwerk, met een 

belang van 29,16%. APX opereert vanuit drie kantoren. In Amsterdam heeft APX haar 

hoofdkantoor. Verder heeft APX kantoren in Brussel en Londen. APX heeft haar activiteiten in 

een aantal onderdelen gesplitst:  

- Belpex S.A., de Belgische energiebeurs; 

- APX Power UK., het handelsbedrijf van APX (electriciteit & gas UK); 

- APX Power NL, het handelsbedrijf van APX (electriciteit & gas NL); 

- OTC Bilateral, het derivatenbedrijf van APX. 

APX Endex Holding B.V. heeft zowel een raad van bestuur (management board) als een raad 

van commissarissen (hierna: RvC). De RvC en de individuele leden ervan worden aangesteld 

door de aandeelhouders. De RvC benoemt op haar beurt de leden van de raad van bestuur8. 

De heer Jean-François Conil-Lacoste is benoemd als commissaris.  

57. De aandeelhouders van Epex Spot zijn: HGRT (49%), EEX (10,7%) en Powernext 

(40,3%). 

Met betrekking tot de aandeelhouders van HGRT verwijst de CREG naar paragraaf 27van dit 

advies.  

 

                                                
8 http://managementscope.nl/bedrijf/apx-group 

http://managementscope.nl/bedrijf/apx-group
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De hoofdaandeelhouder van EEX9 is, zoals voetnoot 9 meldt, Eurex Zürich AG CH10 (62.82%). 

Alpiq AG en E.ON Global Commodities SE buiten beschouwing gelaten, beschikken de andere 

aandeelhouders, die rechtstreeks of onrechtstreeks marktdeelnemers zijn, over minder dan 

1%. 

 

De aandeelhouders van Powernext zijn enerzijds EEX (78,29%) en Shareholders Energy 

Industry (21,71%). Volgens publiek beschikbare informatie zouden naast TSOs ook 

nutsbedrijven zoals RTE, GRTgaz, EDF, GDF Suez, Total en anderen een participatie in 

Powernext. De CREG is echter niet zeker of deze informatie in overeenstemming is met de 

actuele situatie 

58. Vanaf 1 oktober 2015 hebben Epex Spot en APX, hun bestuursstructuren 

gefusioneerd. Als gevolg hiervan, zijn de heren René Kerkmeester, CEO van APX, en James 

Matthys-Donnadieu, CEO van Belpex en Chief Operating Officer van APX, afgetreden. De 

parallelle bestuursstructuur van APX en Epex Sport is vervangen door één enkele Epex Spot 

raad van bestuur. [VERTROUWELIJK] 

59. De nieuwe raad van bestuur (management board) (hierna: RvB) van Epex Spot 

bestaat uit drie leden. Naast Jean-François Conil-Lacoste als voorzitter en Thierry Morello als 

Chief Operating Officer en vice-voorzitter van de raad is Jeroen van den Heuvel toegetreden 

tot de Raad van Bestuur als Chief Financial Officer. Er wordt door Belpex in haar aanvraag op 

pagina 37 verklaard dat de functie van de leden van de RvB een voltijdse functie is en dat zij 

geen functie mogen uitoefenen in een onderneming die als activiteit heeft productie, 

onderhandelaar of TSO. Elk akkoord dat afgesloten wordt tussen Epex Spot met één van haar 

dochterondernemingen of met één van haar aandeelhouders of met ieder andere onderneming 

waar een lid van de RvB een functie uitoefent, is onderworpen aan een specifieke procedure 

teneinde belangenconflicten te vermijden. Ook de raad van commissarissen (hierna: RvC) 

moet zijn akkoord geven. Het had wenselijk geweest dat Belpex bij haar aanvraag het 

document waarin deze procedure beschreven staat, had meegedeeld.  

 

Zoals gold voor APX, benomen ook de aandeelhouders van Epex Spot de leden van de RvC, 

bestaande uit acteurs van de Europese energiesector (zie pagina 38 van de aanvraag). De 

                                                
9 50Hertz Transmission GmbH D 8.66%; Alpiq AG CH; 4.50% DB Energie GmbH D 0.50%; e&t Energie 

Handelsgesellschaft m.b.H. A 0.50% ; E.ON Global Commodities SE D 3.48% ; EDF Électricité de 
France F 0.67%; Edison S.p.A. I 0.76%; EnBW Energie Baden-Württemberg AG D 3.30%; Eurex Zürich 
AG CH 62.82%; Freistaat Sachsen D 4.51% ; Iberdrola Generación España, S.A.U. E 0.50%; LVV 
Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH D 7.38%; Morgan Stanley Capital Group Inc. UK 
0.50%; MVV Energie AG D 0.99%; Stadt Leipzig D 0.01%; SWU Energie GmbH D 0.25%; VERBUND 
Trading GmbH A 0.67%;  
10 Is een effectenbeurs waarop financiële derivaten zoals opties en futures verhandeld kunnen worden.  
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CREG stelt vast dat drie leden van de RvC rechtstreeks of onrechtstreeks banden hebben met 

productie, levering van elektriciteit. De RvC kiest de leden van de RvB en keurt de strategie 

en het budget van de onderneming goed. Daarnaast controleert het de acties van het 

management. De RvC kan onder meer audits laten opmaken. De RvC heeft daarnaast diverse 

comités opgericht, zijnde een audit comité, een strategisch comité en een benoemingscomité. 

Het ware wenselijk dat Belpex over de resultaten van de werkzaamheden van de RvC, de 

samenstelling en de werkzaamheden van de comités meer uitleg verschaft. 

 

De CREG raadt de minister aan om in het kader van de monitoringtaak hierover meer 

informatie te bekomen.  

 

In haar aanvraag meldt Belpex op pagina 39 dat de leden van de RvC onafhankelijk optreden 

en zij geen enkele instructie mogen ontvangen. In geval van belangenconflict wordt verwezen 

naar de statuten van Epex Spot. De statuten van Epex Spot zijn niet meegedeeld.  

60. De beursraad (Exchange Council) van Epex Spot is een officieel orgaan van de beurs. 

De 22 leden en 4 vaste genodigden vertegenwoordigen de diversiteit van de economische en 

zakelijke wereld die bestaat tussen de beursleden uit de verschillende sectoren: traders, 

TSOs, leveranciers, makelaars en financiële dienstverleners, evenals commerciële 

consumenten en academici. Voor de samenstelling kan verwezen worden naar de link vermeld 

in de voetnoot 1211. De CREG stelt vast dat in de beursraad vertegenwoordigers aanwezig zijn 

die rechtstreeks of onrechtstreeks banden hebben met producenten, leveranciers. 

De taak van de beursraad omvat met name de vaststelling van de marktregels en de 

gedragscode van Epex Spot en de wijzigingen ervan. De beursraad keurt nieuwe 

handelssystemen goed evenals de contracten of marktgebieden en stemt in met de 

benoeming van het hoofd van Market Surveillance Office. Zij ontmoeten elkaar één keer per 

kwartaal. 

61. Uit wat voorafgaat kan de CREG vaststellen dat Belpex op datum van de aanvraag 

om als NEMO te worden benoemd beantwoordt aan de eisen gesteld in artikel 6, d), van de 

CACM GL. 

62. Evenwel, in het kader van het integratieproject Belpex met Epex Spot en gelet op het 

feit dat in de RvC, die de leden van de RvB benoemt en hun activiteiten controleert en in de 

beursraad leden aanwezig zijn die rechtstreeks of onrechtstreeks banden hebben met 

ondernemingen die de functie van productie, levering uitoefenen, raadt de CREG de minister 

                                                

11 http://www.epexspot.com/en/company-info/exchange_council 

http://www.epexspot.com/en/company-info/exchange_council
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aan, alvorens Belpex de in artikel 7 van de CACM GL bedoelde taken opneemt als NEMO, om 

binnen een redelijke termijn aan te tonen dat er een adequate scheiding van bedrijfsactiviteiten 

met marktdeelnemers bestaat enerzijds en hoe omgegaan wordt met potentiële 

belangenconflicten tussen Belpex en zijn eigenaren APX en Epex Spot evenals 

belangenconflicten tussen het uitvoeren van een efficiënte MCO-functie en andere operaties. 

De CREG raadt de minister ook aan om in het kader van zijn monitoringtaak de naleving van 

deze voorwaarde van dichtbij op te volgen rekening houdende met de integratie van Belpex, 

APX met EpexSpot. 
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e) indien hij [de aanvrager] in een lidstaat is aangewezen als nationaal wettelijk monopolie 

voor day-ahead- en intradayhandelsdiensten, gebruikt hij [de aanvrager] de in artikel 5, lid 1, 

bedoelde vergoedingen niet ter financiering van zijn day-ahead- of intraday-activiteiten in een 

andere lidstaat dan die waarin de vergoedingen zijn geïnd; 

63. Het koninklijk besluit van 20 oktober 2005 houdt geen wettelijk monopolie in. Luidens 

artikel 3, van het koninklijk besluit van 20 oktober 2005 kan iedere onderneming, die in België 

één of twee markten wenst te organiseren, van de minister een vergunning krijgen. 

64. Anderzijds, meldt Belpex in haar aanvraag op pagina 40 dat noch APX, noch Epex 

Spot een wettelijk monopolie genieten in een andere lidstaat, zoals bedoeld in de CACM GL. 

65. Op basis van deze verklaring stelt de CREG vast dat Belpex niet is aangewen als een 

nationaal wettelijk monopolie voor day-ahaed en intradayhandelsdiensten in een andere 

lidstaat, waardoor Belpex voldoet aan de voorwaarde gesteld in artikel 6, e), van de CACM 

GL. 
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f) hij [de aanvrager] is in staat alle marktdeelnemers op niet-discriminerende wijze te 

behandelen; 

66. Voor de marktdeelnemers die toegang wensen te bekomen tot de Belpex DAM en 

Belpex CIM, geldt het marktreglement zoals goedgekeurd door de minister, na advies van de 

CREG en de marktprocedures. Daarnaast sluit iedere marktdeelnemer met Belpex een 

deelnemersovereenkomst af. Het geheel van deze documenten moet als doel hebben dat alle 

marktdeelnemers gelijkwaardig en op een non-discriminatoire manier worden behandeld.  

67. In het kader van haar analyse over de laatste wijzigingen van het marktreglement van 

Belpex12 heeft de CREG weliswaar een aantal vraagtekens gesteld met betrekking tot de 

toetredingsvereisten, zoals de vergoedingen, bankwaarborgen enz, die mogelijks kunnen 

leiden tot discriminatoire toetredingsdrempels. Daarnaast is er ook het gegeven dat Belpex 

heeft verklaard dat zij haar clearingactiviteiten zal overdragen aan ECC. Rekening houdende 

hiermee alsook met het feit dat in de nabije toekomst Belpex en APX zou kunnen fusioneren  

met Epex Spot, zal dit van nabij gevolgd moeten worden. 

68. Naast voormelde documenten acht de CREG het ook van belang dat Belpex beschikt 

over een openbare gedragscode gepubliceerd op haar website, waarnaar alle medewerkers 

die de Belpex DAM en Belpex CIM handelsdiensten uitvoeren, dienen te handelen en waarin 

staat dat alle marktdeelnemers op een non-discriminatoire manier worden behandeld. Dit is 

gerelateerd met de vraag naar een klokkenluidersregeling en de aanstelling van een 

nalevingsfunctionnaris (paragraaf 35van onderhavig advies). 

69. De CREG besluit dat op basis van het huidig geldende marktreglement, de 

marktprocedures en de contracten die de deelnemers met Belpex afsluiten, Belpex op datum 

van de aanvraag voldoet aan de voorwaarde gesteld in artikel 6, f), van de CACM GL. 

Evenwel, in het kader van het integratieproject Belpex met Epex Spot en gelet op het advies 

van de CREG van 7 januari 201613 raadt de CREG de minister aan alvorens dat Belpex de in 

artikel 7 van de CACM GL bedoelde taken opneemt, binnen een redelijke termijn aantoont op 

welke manier zij de marktregels zal aanpassen en welk doel hiermee bereikt wordt, welke 

gedragscode wordt gehanteerd en wie als nalevingsfunctionnaris wordt aangeduid.   

                                                
12 Advies CREG 1502 over de aanvraag tot goedkeuring van de door Belpex voorgestelde wijzigingen 
aan het Belpex marktreglement. 
13 Zie voetnoot 12 
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De CREG raadt de minister aan om in het kader van zijn monitoringtaak de naleving van deze 

voorwaarde van dichtbij op te volgen rekening houdende met de integratie van Belpex, APX 

met EpexSpot. 
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g) hij [de aanvrager] beschikt over passende marktbewakingsregelingen; 

70. Inzake opleidingen en procedures voor het identificeren en rapporteren van eventuele 

problemen met de marktbewakingsregelingen, bijvoorbeeld de eisen van Verordening (EU) nr 

1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 op de integriteit en 

transparantie van de groothandelsmarkt elektriciteit (hierna: REMIT Verordening), verwijst 

Belpex op pagina 43 van haar aanvraag naar de gedragscode van APX die ook van toepassing 

is op Belpex. 

Deze gedragscode wordt niet meegedeeld en is evenmin publiek beschikbaar gesteld op de 

website van Belpex.  

71. Verder wordt in de aanvraag op de pagina’s 43 tot 48 een uiteenzetting gegeven 

aangaande de werking van de markten om marktmisbruik te detecteren. Belpex verklaart dat 

het operationeel team beschikt over middelen en rapporten om elke verdachte transactie te 

kunnen onderscheppen. Een verdachte transactie wordt gemeld aan  

 

 

 

[VERTROUWELIJK] 

 

 

 

 

 

72. In het marktreglement van Belpex zijn ook een aantal sancties opgenomen die Belpex 

kan laten gelden ten aanzien van de marktdeelnemers (pagina 46 van de aanvraag). 

 

73. Tot slot, meldt Belpex dat sinds  

 

[VERTROUWELIJK] 

 

74. De CREG besluit dat op basis van de beschrijving gegeven in de aanvraag van 

Belpex, Belpex op datum van de aanvraag voldoet aan de voorwaarde gesteld in artikel 6, g), 

van de CACM GL. 

Evenwel, in het kader van het integratieproject Belpex met Epex Spot, raadt de CREG de 
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minister aan om alvorens Belpex de in artikel 7 van de CACM GL bedoelde taken opneemt, 

binnen een redelijke termijn de gedragscode van APX meedeelt, deze publiceert op haar 

website.  

 

De CREG raadt de minister aan om in het kader van zijn monitoringtaak de naleving van deze 

voorwaarde van dichtbij op te volgen rekening houdende met de integratie van Belpex, APX 

met EpexSpot. 
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h) hij [de aanvrager] beschikt over de nodige transparantie- en 

vertrouwelijkheidsovereenkomsten met marktdeelnemers en de TSO's; 

75. Belpex verwijst hiervoor naar het Marktreglement (in het bijzonder artikel 25), de 

marktprocedures en de contractuele bepalingen met marktdeelnemers, de TSOs en andere 

elektriciteitsbeurzen (DAOA MRC en PCR) met betrekking tot de toepasselijke transparantie- 

en vertrouwelijkheidsovereenkomsten. 

Zoals reeds gemeld in de paragrafen 45 en 46 van huidig advies, is het wenselijk dat Belpex 

de afspraken met de TSOs en andere elektriciteitsbeurzen meedeelt. 

76. Belpex verklaart daarnaast dat in het kader van de CACM GL deze afspraken met de 

TSOs aangepast moeten worden. 

77. Tot slot, verklaart Belpex te voldoen aan de toepasselijke transparantie- en 

vertrouwelijkheidsvereisten voorzien in de REMIT Verordening14. 

78. De CREG besluit dat op basis van de beschrijving gegeven in de aanvraag van 

Belpex, Belpex op het ogenblik van de aanvraag voldoet aan de voorwaarde gesteld in artikel 

6, h), van de CACM GL. 

79. Evenwel, de CREG raadt de minister aan om in het kader van zijn monitoringtaak de 

naleving van deze voorwaarde van dichtbij op te volgen rekening houdende met de integratie 

van Belpex, APX met EpexSpot. 

  

                                                
14 Verordening (EU) Nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 

betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie 
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i) hij [de aanvrager] is in staat de nodige clearing en afwikkelingsdiensten te leveren; 

80. Belpex verklaart in haar aanvraag op pagina 51 dat voor de clearing- en 

afwikkelingsdiensten zij beroep doet op APX Clearing B.V., die tevens de clearing- en 

afwikkelingsdiensten verricht voor APX. APX Clearing B.V. en APX zijn beiden dochters van 

APX Holding.  

81. Er wordt door Belpex aangegeven dat in 2016 de activiteiten van APX Clearing B.V. 

overgedragen zullen worden aan ECC.  

De CREG verwijst dienaangaande naar paragraaf 35 van huidig advies. 

 
In dit kader meldt Belpex ook op pagina 52 van de aanvraag dat zij [VERTROUWELIJK]. 

Belpex zal hiervan de minister ten gepaste tijde moeten over inlichten en de nodige informatie 

hierover verstrekken. 

82. Inzake de processen voor het afwikkelen van de transacties, het waarborgen van de 

anonimiteit van financiële transacties en de monitoring, het financiële risico’s van Belpex en 

nu ook van APX Clearing B.V., verwijst de CREG naar de uiteenzetting in huidig advies wat 

betreft de aanwijzingscriteria van artikel 6, a), van de CACM GL. 

83. Op basis van de beschikbare informatie, stelt de CREG vast dat Belpex op het datum 

van de aanvraag voldoet aan de voorwaarde gesteld in artikel 6, i), van de CACM GL 

De CREG raadt de minister ook aan om in het kader van zijn monitoringtaak de naleving van 

deze voorwaarde van dichtbij op te volgen en bijkomend Belpex zal kunnen aantonen voor 

day-ahead en/of intradaykoppeling zij over de operationele en contractuele overeenkomsten 

zal beschikken die het mogelijk maken om meer dan één NEMO day-ahead en/of 

intradaykoppeling te laten uitvoeren, zoals vereist op grond van artikelen 45 en 57 van de 

CACM GL. 
  



 

Niet-vertrouwelijke versie  35/37 

j) hij [de aanvrager] is in staat de vereiste communicatiesystemen en -routines voor de 

coördinatie met de TSO's van de lidstaat op te zetten.”  

84. Inzake de ICT systemen en de DAOA MRC verwijst de CREG naar de paragrafen 45 

en volgende van huidig advies. 

85. De CREG twijfelt er niet aan dat tussen Elia en Belpex de nodige IT-systemen en 

routines bestaan, doch het ware aangewezen dat de minister in het kader van zijn 

monitoringtaak hiervan een schriftelijke bevestiging bekomt en dit van dichtbij opvolgt in het 

kader van de integratie APX met Epex Spot. 

86. Op basis van de beschikbare informatie, stelt de CREG vast dat Belpex op het datum 

van de aanvraag voldoet aan de voorwaarde gesteld in artikel 6, j), van de CACM GL 
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IV. CONCLUSIE 

De CREG is van oordeel dat op datum van de aanvraag om als NEMO te worden aangeduid 

en zoals gericht aan de minister op 18 november 2015, Belpex aantoont te voldoen aan de 

aanwijzingscriteria van artikel 6, van de verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 

24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en 

congestiebeheer. 

 

Bijgevolg, is de CREG van oordeel dat de minister met toepassing van artikel 4.4 van de 

verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van 

richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer, Belpex als NEMO kan 

aanduiden voor de uitvoering van de day-ahead en de intradaykoppeling en dit voor een initiële 

termijn van vier jaar. 

In het kader van de monitoring bedoeld in artikel 4.3, van de verordening (EU) 2015/1222 van 

de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende 

capaciteitstoewijzing en congestiebeheer en dit ten laatste alvorens Belpex de in artikel 7, van 

de verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van 

richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer bedoelde taken opneemt, 

adviseert de CREG de minister om Belpex uit te nodigen gevolg te geven aan de vragen 

gesteld in huidig advies en de gevraagde informatie en stukken zoals uiteengezet in huidig 

advies mede te delen. 

 

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

          

Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Voorzitster van het Directiecomité 

 



 

Niet-vertrouwelijke versie  37/37 

BIJLAGE 1 

AANVRAAG VAN BELPEX NV/SA TOT 

AANWIJZING VAN BENOEMDE 

ELEKTRICITEITSMARKTBEHEERDER (NEMO)  

 

 

[VERTROUWELIJK] 

 


