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ADVIES 
 

Op 2 november 2005 ontving de COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE 

ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna: “de CREG”) van Belpex een brief, door deze laatste 

verstuurd op 28 oktober 2005, dat een kopie van het ontwerp van marktreglement bevatte 

dat Belpex diezelfde dag ook verstuurde naar de minister voor Economie, Energie, 

Buitenlandse handel en Wetenschapsbeleid (hierna: “de minister”). 

 

Op 3 november 2005 ontving de CREG een brief van de minister, waarin hij de CREG vroeg 

hem haar advies over het ontwerp van marktreglement te verstrekken. 

 

Belpex diende gelijktijdig een dossier in ter verkrijging van een vergunning als 

marktbeheerder.  Ook met betrekking tot dit dossier verzocht de minister de CREG om hem 

een advies te verlenen uiterlijk 40 dagen na ontvangst van de brief. 

 

De analyse en bespreking van beide dossiers berusten op een verschillende juridische 

grondslag, en geven aanleiding tot respectievelijk een advies aan en een studie voor de 

minister.  Het onderzoek van de CREG inzake het ontwerp van marktreglement is enerzijds 

uitdrukkelijk voorgeschreven in 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”), en moet aanleiding geven 

tot een advies aan de minister.   

 

Het door Belpex ingediende dossier met betrekking tot haar vergunningsaanvraag vereist 

anderzijds geen voorafgaand advies van de CREG volgens het koninklijk besluit.  Een 

analyse van de vergunningsaanvraag kan hierdoor enkel plaats vinden op basis van artikel 

23, §2, tweede lid, 2°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt (hierna: de “elektriciteitswet”), die de CREG toelaat om op verzoek van de 

minister studies uit te voeren in verband met de elektriciteitsmarkt. Dit tweede verzoek zal 

dus het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke studie. 

 

Op zijn vergadering van 8 december 2005 keurde het Directiecomité van de CREG het 

onderhavige advies goed. 
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Het onderhavige advies bestaat uit twee delen. In het eerste deel geeft de CREG een aantal 

algemene opmerkingen over de inhoud van het Belpex marktreglement. In het tweede deel 

wordt het marktreglement waar nodig artikelsgewijs besproken. 

 

 

I. ALGEMENE VASTSTELLINGEN 
1. Het huidige verzoek tot goedkeuring van het marktreglement vindt haar juridische 

grondslag in artikel 8, §2, van het koninklijke besluit, dat vereist dat het marktreglement van 

de kandidaat-marktbeheerder eerst ter goedkeuring dient te worden voorgelegd aan de 

minister, na advies van de CREG en de CBFA. 

 

Daarnaast geeft het artikel een korte beschrijving van de inhoud van het marktreglement, 

door aan te geven welke algemene regels ten minste hierin moeten worden opgenomen.  De 

algemene regels moeten onder meer betrekking hebben op: 

 

1° de toelating als deelnemer van de markt en de opschorting of de herroeping 

van de hoedanigheid van deelnemer; 

2° de verplichtingen en verbodsbepalingen die van toepassing zijn op de 

deelnemers; 

3° de toegangsbijdragen en de vergoedingen en kosten voor de werking van de 

markt; 

4° het plaatsen van orders op de markt; 

5° de fixing; 

6° de gedragsregels die moeten worden nageleefd bij elke transactie op de 

markt; 

7° het toezicht over de naleving van de marktregels en –procedures, evenals de 

toepasselijke sancties en procedures in geval van schending van de 

marktregels en –procedures. 

 

 

2. De CREG stelt voor om daar waar “ELIA” gebruikt wordt in de hoedanigheid van 

transmissienetbeheerder, deze term te vervangen door “TNB”. 

 

 

3. Bij de analyse van het huidige ontwerp van marktreglement valt op dat men licht is 

omgesprongen met de vereiste opname van “algemene regels” in het marktreglement.  Het 
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voorgestelde marktreglement neemt de grondprincipes van het koninklijk besluit over, maar 

werkt deze meestal niet verder uit in algemene regels.  Zoals uit het Verslag aan de Koning 

bij het koninklijk besluit1 blijkt, volstaat een dergelijke benadering natuurlijk niet om te 

beantwoorden aan de vereisten van artikel 8, §1, van het koninklijk besluit. 

 

Het Marktreglement vormt, naast de Marktprocedures en de Handleiding, een bijlage aan de 

Deelnemersovereenkomst. Vaak beperken de artikelen van het Marktreglement zich tot de 

overname van de bepalingen van het koninklijk besluit, waartoe de marktbeheerder sowieso 

reeds gebonden is op basis van hetzelfde koninklijke besluit, of verwijzen ze door naar de 

overige bijlagen aan de Deelnemersovereenkomst, zijnde de Marktprocedures en de 

Handleiding, voor invulling van de vereisten.  De Marktprocedures en Handleiding zullen 

echter niet ter goedkeuring van de minister worden ingediend.  Op deze wijze kan de 

eigenlijke inhoud van het marktreglement vrij, zonder enige vorm van voorafgaande controle, 

door de marktbeheerder worden bepaald.  Het nu voorgestelde regelkader is immers 

dermate ruim en vaag geformuleerd dat het alle vrijheid geeft voor verdere invulling aan de 

marktbeheerder. 

 

De uitwerking van de principes in bijgevoegde documenten, waar het marktreglement in 

talrijke artikelen naar verwijst2, betreffen de Toelatings –en Toegangsprocedure, de 

Gebruikersprocedure, de Werkingsprocedure, de Vergoedings-, facturatie- en BTW-

procedure, de Handleiding, de Deelnemersovereenkomst en de door Belpex op te stellen 

Mededelingen.  Al deze documenten maken geen deel uit van het dossier, maar zullen dus 

louter ter informatie worden meegedeeld aan de minister, de CREG en de CBFA. 

 

 

4. Een typisch voorbeeld van het vage of onvolledige karakter van sommige bepalingen 

is artikel 7.1 van het marktreglement, dat de titel “toegangsvoorwaarden” draagt.  Naast de 

toelating vormen de toegangsvoorwaarden een erg belangrijk onderdeel van het 

marktreglement, aangezien zij de toegang van de deelnemer tot de beurs regelen.  Zonder 

toegang kan een deelnemer immers geen elektriciteit verhandelen op de Belpex ‘day ahead’ 

markt (hierna: Belpex DAM). 

 

In weerwil van de titel formuleert artikel 7.1 van het marktreglement echter geen enkele 

toegangsvoorwaarde waar de deelnemer aan dient te voldoen.  Het artikel bevat immers 

                                                 
1 Belgisch Staatsblad, 26 oktober 2005, p.46284, vierde en vijfde alinea. 
2 Onder meer de artikelen 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 18 en 30 van het ontwerp van marktreglement 
voorzien in praktische uitwerking in de bijlagen. 
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uitsluitend twee algemene regels die bepalen wat dient te gebeuren nadat een deelnemer 

beantwoordt aan de toegangsvoorwaarden. 

 

Wat de toegangsvoorwaarden zelf inhouden, wordt niet besproken in artikel 7 van het 

marktreglement.  Voor de inhoud van de toegangsvoorwaarden verwijst artikel 7.1 naar de 

Toelatings- en Toegangsprocedure en de Gebruikersprocedure, die, volgens Belpex, 

marktprocedures uitmaken en derhalve niet ter goedkeuring bij de minister zullen worden 

ingediend. 

 

 

5. Het is logisch en vanzelfsprekend dat bepaalde maatregelen, die zullen worden 

opgenomen in de bijhorende documenten ter verduidelijking van het marktreglement, 

kwalificeren als uitvoeringsbepalingen van algemene regels en bijgevolg effectief thuishoren 

in de marktprocedures.  Concrete afspraken en werkingsregels, die inhoudelijk niets 

aanbrengen aan de relatie tussen marktdeelnemer en marktbeheerder, dienen over de 

nodige flexibiliteit te beschikken zodat de marktbeheerder snel gepaste maatregelen kan 

nemen in het licht van een gewijzigde marktsituatie. 

 

Het spreekt echter eveneens voor zich dat de ministeriële goedkeuring van de algemene 

regels, en de controle hierbij door de CREG en de CBFA, niet kan worden ontlopen door 

algemene regels als uitvoeringsbepalingen te verwoorden en ze aldus te verwerken in de 

marktprocedures.  Een dergelijke praktijk zou een uitholling zijn van het marktreglement en 

een schending van artikel 8, §1, van het koninklijk besluit, wat vanzelfsprekend 

onaanvaardbaar is. 

 

Bij de verdere uitwerking van het marktreglement door Belpex, zal de CREG de 

uitvoeringsregels dan ook toetsen aan de elektriciteitswetgeving en, in het bijzonder, het 

koninklijk besluit en zal ze nagaan in hoeverre bepaalde van deze regels niet thuishoren in 

het marktreglement.  Mocht blijken dat de marktprocedures of Belpex’ Mededelingen in strijd 

met het koninklijk besluit toch, op directe of indirecte wijze, algemene regels bevatten, wijst 

de CREG de minister erop dat hij wettelijk de bevoegdheid heeft om te allen tijde wijzigingen 

aan het marktreglement op te leggen op basis van artikel 8, §4, van het koninklijk besluit. 

 

 

6. Wat de specifieke inhoud is van Belpex’ marktprocedures en de overige uitvoerende 

documenten, is op dit ogenblik nog onduidelijk.  Belpex heeft tot nog toe immers enkel haar 

vergunningsaanvraag en haar verzoek tot goedkeuring van haar marktreglement bij de 
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minister ingediend.  Een vergelijking tussen het marktreglement en de marktprocedures en 

de overige uitvoerende documenten is bijgevolg vooralsnog niet mogelijk.  De CREG kan 

zich in het onderhavige advies dan ook enkel maar uitspreken over de huidige artikelen van 

het marktreglement. 

 

 

7. Hierna zullen artikelsgewijs de algemene regels van het marktreglement 

geanalyseerd worden.  Zoals de bespreking zal aantonen, zijn sommige regels ofwel niet 

aanwezig (cf. de algemene regels inzake toegangsvoorwaarden), ofwel onvolledig en vaag 

geformuleerd, ofwel strijdig met het algemeen belang.  De CREG is van mening dat het 

huidige marktreglement dient te worden afgekeurd, indien geen wezenlijke verbeteringen 

worden aangebracht op de hier voorziene punten. 

 

 

 

 

II. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING 
 
Artikel 1 
 
8. De term ‘Instrument’ wordt in artikel 1 gedefinieerd als “de leveringsperiode die voor 

de verhandeling van elektriciteit op de Belpex DAM is vastgesteld en die overeenstemt met 

één uur van de Dag volgend op de Dag waarop het bewuste instrument verhandeld werd;…”. 

De CREG meent dat de term ‘instrument’ eerder betrekking heeft op het product dat 

verhandeld wordt, te weten de minimale hoeveelheid energie (1MWh?) voor een welbepaald 

uur voor de Dag volgend op de Dag waarop deze energie werd verhandeld. 

 

Het behoort niet aan Belpex om, in de lijst van definities vervat in het ontwerp van 

marktreglement zich uit te spreken over de juridische aard van een “Instrument” (“een 

dergelijk instrument is geen financieel instrument in de betekenis van de wet van 2 augustus 

2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten”). De CREG 

heeft evenwel geen bevoegdheid dienaangaande en kan zich hierover dus niet uitspreken. 

 

Artikel 2 

 

9. Artikel 2 beschrijft de taken die Belpex als beheerder van Belpex DAM dient uit te 

voeren. De opsomming van de taken in artikel 2 is een beknopte weergave, en dus een 

inperking, van de taken beschreven in artikel 5, §1, van het koninklijk besluit. De CREG 
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meent dat het Marktreglement hier beter verwijst naar de desbetreffende paragraaf van het 

koninklijk besluit. 

 

 

10. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat artikel 2 van het marktreglement ook taken 

toekent aan Belpex die niet aan haar zijn toegekend overeenkomstig het koninklijk besluit.  

Artikel 2 van het marktreglement bepaalt dat Belpex als marktbeheerder moet “toezien op de 

Belpex DAM en eender welke beslissing (moet) nemen met het oog op de integriteit, de 

transparantie en de goede werking van de Belpex DAM”.Het koninklijk besluit kent echter 

niet een dergelijk ruime bevoegdheid toe aan de marktbeheerder.  Artikel 5 en artikel 18 van 

het koninklijk besluit bepaalt dat de marktbeheerder “al de noodzakelijke maatregelen” mag 

treffen opdat de deelnemers hun marktverplichtingen zouden nakomen.  Deze 

noodzakelijkheidsvoorwaarde beperkt in grote mate de beslissingsbevoegdheid van de 

marktbeheerder.  Een bepaling in het marktreglement die de marktbeheerder toelaat om 

eender welke beslissing te nemen om de integriteit, de transparantie en de goede werking 

van de Belpex DAM te verzekeren, is dan ook te ruim en vindt geen grondslag in het 

koninklijk besluit.  Deze bepaling kan daarom niet worden goedgekeurd. 

 

Artikel 3.4 en 3.5 

 

11. Artikel 3.4 van het marktreglement heeft betrekking op Belpex’ Mededelingen.  De 

Mededelingen zijn bindend voor de partijen en kunnen op elk moment worden gewijzigd. 

 

Ook de overige documenten van de Belpex DAM zijn bindend voor de partijen.  Artikel 3.5 

van het marktreglement bepaalt hierbij dat, met uitzondering van het marktreglement, Belpex 

eenzijdig en blijkbaar zonder plicht tot motivatie deze documenten kan wijzigen, voor zover 

zij althans ten minste 14 dagen vóór de inwerkingtreding de deelnemers schriftelijk op de 

hoogte brengt van de wijzigingen. 

 

 

12. De CREG wenst erop te wijzen dat de artikelen 3.4 en 3.5 van het marktreglement 

grotendeels de verhouding regelen tussen de deelnemer en de marktbeheerder, maar 

waarin de minister geen enkele rol speelt. 

 

Voor de betrokken partijen zelf zijn de artikelen 3.4 en 3.5 van het marktreglement echter wel 

van groot belang, aangezien Belpex hierdoor eenzijdig en naar eigen inzicht op elk ogenblik 

de contractuele relatie kan wijzigen. 
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13. Een dergelijk beding is evenwel in strijd met het principe van de bindende 

partijbeslissing.  Het principe van de bindende partijbeslissing, dat van openbare orde is, 

schrijft voor dat de overeenkomst op zijn minst de nodige objectieve gegevens bevat om het 

voorwerp van de verbintenis te kunnen bepalen, zonder dat een nieuwe wilsuiting van één 

van de partijen nog vereist is.  De inhoud van de rechten en verplichtingen uit een 

overeenkomst mag niet aan een geheel arbitraire beslissing van een van de contractspartijen 

worden overgelaten.  Aan deze voorwaarde beantwoorden beide artikelen duidelijk niet.  

 

Bovendien vereist de administratiefrechtelijke leer van het “vormparallellisme” dat, in geval 

van wijziging aan het marktreglement dezelfde procedures worden gevolgd, te weten advies 

door de CBFA en de CREG, desgevallend gevolgd door een goedkeuring van de minister. 

 

 

14. Wegens hun schending van het principe van de bindende partijbeslissing meent de 

CREG dan ook dat de artikelen 3.4 en 3.5 van het marktreglement niet kunnen worden 

goedgekeurd. 

 

Artikel 5.1 en 5.2 

 

15. Artikel 5 van het marktreglement is een voorbeeld van het erg vage karakter van de 

algemene regels die in het marktreglement opgenomen zijn.  Het artikel bespreekt de 

toelatingsvoorwaarden om aanvaard te worden als marktdeelnemer, maar schiet tekort in de 

uitwerking van het reglementair kader.  Een goede en duidelijke regeling van dit artikel is 

echter van primordiaal belang, aangezien zij de deelnemer al dan niet toelaat tot een 

belangrijk deel van de Belgische groothandelsmarkt. 

 

 

16. Artikelen 5.1 en 5.2 van het marktreglement bevatten een erg beperkt aantal 

algemene voorwaarden om tot de beurs toegelaten te worden.  Naast het sluiten van een 

overeenkomst dient de aanvrager namelijk te beschikken over een geldig ARP contract en 

over de nodige financiële middelen en expertise om op de beurs actief te zijn. 

 

Deze voorwaarden zijn grondprincipes die bijzonder vaag geformuleerd zijn.  Het is 

onduidelijk vanaf wanneer de aanvrager volgens het marktreglement over de vereiste 

financiële middelen beschikt om zijn financiële verplichtingen na te komen.  Evenmin wordt 

een indicatie gegeven over welke ervaring “voldoende pertinent” wordt geacht om de 

activiteiten op de beurs te leiden. Evenzeer is de zinsnede “de Aanvrager beschikt ten alle 
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tijde over de vereiste financiële middelen om zijn financiële verplichtingen na te komen” te 

vaag. 

 

Artikel 5.2, in fine, van het marktreglement bepaalt dat de aanvrager jaarverslagen, financiële 

ratio’s en de curricula vitae van de personen belast met het dagelijks beheer kan voorleggen 

om aan te tonen dat aan de voorwaarden zijn voldaan.  Artikel 5.2 van het marktreglement 

bepaalt echter niet aan welke algemene criteria de ingediende bewijzen zullen worden 

getoetst bij de evaluatie van de aanvraag. 

 

 

17. Het is duidelijk dat de voorwaarden vermeld in artikel 5.2 van het marktreglement 

verdere verduidelijking behoeven.  Deze verduidelijking dient rechtstreeks te gebeuren in het 

artikel zelf.  Een verduidelijking van een erg vage regel is immers geen uitvoeringsmaatregel 

die thuis hoort in de marktprocedures, maar een meer heldere verwoording van een 

algemene regel, die thuis hoort in het marktreglement waarop de CREG en de CBFA, met 

het oog op de goedkeuring door de minister, hun controle kunnen uitoefenen. 

 

 

18. Daarnaast roept de laatste bijkomende voorwaarde van artikel 5.2 van het 

marktreglement vragen op.  Volgens deze voorwaarde mogen “de geplande of gewezen 

activiteiten van de personen belast met het dagelijks beheer, of andere feiten of 

omstandigheden met betrekking tot deze personen, geen ernstig risico vormen voor de 

belangen van de Belpex DAM of van andere deelnemers”. 

 

Een dergelijke formulering is bijzonder ruim.  De huidige formulering kan zowel duiden op 

criminele activiteiten alsook op “geplande of gewezen activiteiten” of “feiten of 

omstandigheden” die tot nader order volstrekt wettelijk zijn.  In het laatste geval kan Belpex 

blijkbaar als privaatrechtelijke onderneming een evaluatie maken van de wettelijkheid van 

een activiteit van een persoon – zelfs indien hij deze nog niet heeft gesteld ! 

 

Deze voorwaarde is duidelijk onevenwichtig opgesteld.  Belpex eigent zich hier rechten toe 

waarover zelfs een Belgische burgerlijke of administratieve rechtbank niet beschikt.  De 

voorwaarde werd bovendien ook niet eens voorzien of opgelegd aan de marktbeheerder 

door het koninklijk besluit.   De betrokken voorwaarde kan hier dan ook niet aanvaard en 

goedgekeurd worden. 
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19. Bovendien is niet duidelijk wanneer personen die belast zijn met het dagelijks beheer 

van de kandidaat-deelnemer een “ernstig risico” vormen voor “andere deelnemers”.  Het is 

onzeker in hoeverre Belpex hier gemachtigd wordt om zich uit te spreken over juridische 

geschillen die marktspelers onder elkaar hebben.  Het is evenmin duidelijk wanneer een 

persoon belast met het dagelijks beheer van een onderneming een “ernstig risico” vormt voor 

een andere deelnemer.   Zo zouden op basis van dit artikel partijen al kunnen aanvoeren dat 

het loutere feit dat een beheerder vroeger een beheerder was van een voormalig concurrent 

een voldoende grond is om gekwalificeerd te worden als een “ernstig risico” voor de andere 

deelnemer. 

 

De huidige regel is veel te vaag en omfloerst.  Om het op de spits te drijven, zou men 

kunnen stellen dat élke onderneming van de beurs kan worden uitgesloten op basis van dit 

artikel, aangezien de deelnemers inherent elkaars concurrenten zijn en bijgevolg voor elkaar 

een “ernstig risico” vormen.  Ook gelet op de redenen vermeld in paragraaf 18, dient de 

betrokken voorwaarde daarom volledig geschrapt te worden. 

 

Artikel 5.3 

 

20. Wat in ieder geval niet kan, is dat de algemene voorwaarden in het marktreglement 

zo vaag geformuleerd blijven dat de marktbeheerder quasi ongehinderd is in haar evaluatie 

van de aanvragen en de toelating van de deelnemers. 

 

 

21. Volgens het huidige marktreglement is dit risico reëel indien men artikel 5.2 naast 

artikel 5.3 van het marktreglement plaatst.  Uit een samenlezing van beide artikelen blijkt 

immers dat de aanvraag om toegelaten te worden als marktdeelnemer in realiteit zal 

afhangen van de voorwaarden beschreven in de Toelatings- en Toegangsprocedure, die op 

dit ogenblik nog niet bij de minister zijn ingediend en die bovendien op elk moment eenzijdig 

door Belpex kunnen worden gewijzigd (cf. art. 3.5.).  Een goedkeuring van het huidige 

marktreglement machtigt bijgevolg de marktbeheerder om zelf de voorwaarden te bepalen 

voor de toelating van een marktdeelnemer.  Het regelgevend kader van de artikelen 5.2 en 

5.3 van het marktreglement zijn immers dermate vaag dat elke vereiste vrijwel probleemloos 

kan ondergebracht worden in een van de vermelde voorwaarden.   

 

Het opschrift van artikel 5.3 van het marktreglement - “administratieve formaliteiten” - is 

hierbij dan ook misleidend.  In tegenstelling tot wat het opschrift suggereert, kan artikel 5.3 

van het marktreglement een essentiële rol spelen voor de verdere toelichting van de 
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toelatingsvoorwaarden.  Een dergelijke rol wordt trouwens ook erkend door het 

marktreglement zelf, zij het vroeger in artikel 3.2. 

 

 

22. Artikel 5.3, tweede lid, van het marktreglement machtigt Belpex daarenboven om 

“binnen het kader van de toelatings- en toegangsvoorwaarden” bijkomende informatie op te 

vragen aan de aanvrager.  De CREG wenst hier op te merken dat deze bepaling enkel maar 

kan worden aangewend indien de aangevraagde bijkomende informatie een louter 

administratieve functie vervult (b.v. het aanvragen van een bijkomend jaarverslag, indien de 

aanvrager recent is overgenomen door een andere onderneming).  In geen geval kan de 

opvraging van bijkomende informatie neerkomen op het stellen van bijkomende voorwaarden 

aan de aanvrager voor eventuele toelating tot de Belpex.  Een dergelijke praktijk zou immers 

strijdig zijn met het koninklijk besluit en zou de algemene regels van het marktreglement in 

de praktijk uithollen. 

 

Artikel 5.4 

 

23. Het eerste lid van artikel 5.4 van het marktreglement bevat een verwarrende 

verwijzing naar de toelatingsvoorwaarden.  Volgens het eerste lid van dit artikel beslist 

Belpex namelijk over de aanvraag “in overeenstemming met de hierin beschreven 

voorwaarden”, zonder dat duidelijk is waarnaar precies wordt verwezen.  De Franstalige 

versie spreekt ter zake over “conditions mentionnées ci-avant”.  De formulering in het artikel 

bedoelt daarom wellicht : “in overeenstemming met de hierboven beschreven voorwaarden”. 

 

 

24. Een inhoudelijk ernstiger probleem vormt de enigszins discretionnaire formulering van 

de beslissing van Belpex (“Belpex beslist in overeenstemming met”).  Het tweede lid van 

artikel 5.4 van het marktreglement bepaalt hierbij dat Belpex haar beslissing motiveert indien 

de aanvrager niet wordt toegelaten. 

 

De CREG is dus van mening dat dit artikel enkel kan worden goedgekeurd, voor zover 

Belpex de weigering tot toelating objectief kan rechtvaardigen indien de aanvrager niet 

beantwoordt aan de gestelde voorwaarden.  Elke marktdeelnemer die beantwoordt aan de 

voorwaarden dient automatisch te worden toegelaten.  Zoniet kan het risico van discriminatie 

tussen marktspelers niet uitgesloten worden en kunnen de regels ertoe leiden dat bepaalde 

marktspelers worden geweerd van de beurs, en bijgevolg van toegang tot een belangrijk deel 

van de Belgische groothandelsmarkt. 
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25. Artikel 5.4 van het marktreglement legt geen termijn vast waarbinnen Belpex uiterlijk 

haar beslissing over de toelatingsaanvraag dient te nemen.  Het laatste lid van artikel 5.4 van 

het marktreglement bepaalt enkel dat Belpex dient te motiveren waarom het dossier 

vertraging oploopt, en dit één maand na ontvangst van alle vereiste informatie van de 

aanvrager.  Wanneer de uiteindelijke beslissing dan wel zal worden genomen, wordt niet 

bepaald. 

 

Daarenboven is niet duidelijk wanneer de termijn van één maand begint te lopen – het is 

immers Belpex die zich hierover uitspreekt.  Om de motiveringsplicht te ontlopen, volstaat 

het namelijk om telkens bijkomende informatie op te vragen op basis van artikel 5.3, tweede 

lid, van het marktreglement om de termijn van één maand opnieuw te doen laten ingaan. De 

CREG is van oordeel dat de marktbeheerder duidelijk dient te specifiëren welke informatie 

het dossier van de aanvrager dient te bevatten voor het evalueren van een 

toelatingsaanvraag. 

 

Artikel 5.4, laatste lid, van het marktreglement laat bijgevolg de mogelijkheid aan de 

marktbeheerder om kandidaat-deelnemers voor onbepaalde tijd uit te sluiten van de beurs, 

los van de kwalitatieve inhoud van het aanvraagdossier. 

 

 

26. Een dergelijke bewegingsvrijheid kan niet aanvaard worden.  De CREG is van 

oordeel dat een termijn van één maand na het indienen van het dossier door de aanvrager 

voldoende moet zijn om zich uit te spreken over een toelatingsaanvraag tot Belpex DAM.  

Een uitstel van beslissing dient strikt te worden vermeden en kan maar uitsluitend aanvaard 

worden voor redenen van overmacht. 

 

Artikel 6 

 

27. Gelet op de toelatingsvoorwaarden van de deelnemer enerzijds en de specifieke 

eigenschappen van de betrokken beurs anderzijds, gaat de CREG akkoord met het intuitu 

personae karakter van de deelnemersovereenkomst.  Voor dezelfde reden kan de CREG 

echter tegelijk niet akkoord gaan met de voorgestelde regeling om de 

deelnemersovereenkomst over te dragen. 

 

 

28. De voorgestelde regeling bepaalt immers dat Belpex haar rechten en verplichtingen 

kan overdragen aan een met haar verbonden vennootschap, op voorwaarde dat deze laatste 
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een vergunning heeft verkregen in overeenstemming met het koninklijk besluit en voor zover 

de deelnemer daarvan op voorhand in kennis werd gesteld.  Het artikel zegt hierbij dus niet 

dat Belpex zelf tegelijk met de overdracht zijn vergunning opgeeft of de relevante 

beursactiviteiten staakt. 

 

 

29. Het gevaar bestaat bijgevolg dat Belpex haar beursactiviteiten voortzet, maar voor 

welke reden dan ook marktdeelnemers moeiteloos van haar beurs kan weren (door deze 

over te dragen op een andere beurs – de verbonden vennootschap), en dit ongeacht het 

intuitu personae karakter van de deelnemersovereenkomst en ongeacht of de deelnemer zelf 

hiervoor zijn goedkeuring heeft verleend.  Het feit of deze andere beurs dezelfde 

transactiemogelijkheden biedt, of zelfs enige andere deelnemer heeft, is voor de toepassing 

van dit artikel irrelevant. 

 

 

30. Een dergelijke regeling is flagrant in strijd met het intuitu personae karakter van de 

deelnemersovereenkomst.  De deelnemer sluit de overeenkomst met Belpex omwille van 

haar specifieke kenmerken en de mogelijkheden om elektriciteit te verhandelen met de 

overige deelnemers op Belpex.  De beurs- en transactievoorwaarden op Belpex kunnen 

volledig verschillen met deze op de met Belpex verbonden vennootschap.  De rechten en 

verplichtingen die Belpex met de marktdeelnemer aangaat in de individuele 

deelnemersovereenkomst kunnen dan ook niet zomaar worden overgedragen op een andere 

vennootschap. 

 

 

31. De bepaling is daarnaast eveneens in strijd met de toelatingsvoorwaarden zoals 

bepaald in artikel 5 van het marktreglement.  Immers, zodra een aanvrager voldoet aan alle 

toelatingsvoorwaarden, dient Belpex deze onderneming op de beurs te aanvaarden (zoniet 

zou ze haar wettelijk verbod op discriminatie schenden).  Belpex kan en mag haar 

verplichtingen dan ook later niet ontlopen door een deelnemer, die inhoudelijk volledig aan 

de voorwaarden voldoet, na aanvaarding over te dragen op een met haar verbonden 

vennootschap. 

 

 

32. De CREG begrijpt dat een vooraf uitgewerkte regeling voor de overdracht van Belpex’ 

rechten en verplichtingen wenselijk is om de continuïteit van de Belgische groothandelsmarkt 

te verzekeren.  Een dergelijke regeling dient echter tegelijkertijd in overeenstemming te zijn 
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met het intuitu personae karakter van de deelnemersovereenkomst en geen afbreuk te doen 

aan de rechten en verplichtingen die de deelnemer hieruit put.  De huidige regeling van 

overdracht van de deelnemersovereenkomst, zoals beschreven in artikel 6, tweede lid, van 

het marktreglement, kan daarom niet goedgekeurd worden. 

 

Om mogelijke misbruik van de overdrachtsregel en discriminatie tussen marktspelers te 

vermijden, kan wel aanvaard worden dat Belpex haar rechten en verplichtingen overdraagt 

op een met haar verbonden vennootschap, voor zover alle onderstaande voorwaarden 

samen vervuld zijn: 

 

1. indien Belpex gebruik maakt van de overdrachtregeling, dient zij deze onmiddellijk 

aan te wenden voor alle deelnemersovereenkomsten.  Geen individuele 

marktdeelnemers kunnen worden geviseerd; 

2. Belpex biedt de diensten, die voorwerp uitmaken van de overgedragen rechten en 

verplichtingen, niet meer aan na overdracht van de deelnemersovereenkomsten; 

3. de deelnemer dient op voorhand in kennis te worden gesteld van de overdracht en 

dient hieraan zijn uitdrukkelijke goedkeuring te verlenen.  Indien de deelnemer de 

overdracht niet wenst, dient Belpex dit te aanvaarden als een geldige reden voor 

beëindiging van de deelnemersovereenkomst overeenkomstig artikel 14 van het 

marktreglement; en 

4. de vennootschap aan wie Belpex’ rechten en verplichtingen worden overgedragen, 

heeft een vergunning verkregen in overeenstemming met het koninklijk besluit. 

 

Artikel 7 

 

33. De CREG verwijst naar de bovenstaande bespreking van artikel 7.1 van het 

marktreglement in paragraaf 4 van het onderhavige advies.  Zoals in deze paragraaf werd 

uiteengezet, hoort artikel 7.1 van het marktreglement de algemene regels inzake de 

toegangsvoorwaarden uiteen te zetten.  In werkelijkheid worden in het desbetreffende artikel 

echter geen toegangsvoorwaarden bepaald, maar regelt het louter de termijn waarin toegang 

wordt verleend nadat werd vastgesteld dat de marktdeelnemer aan de toegangsvoorwaarden 

beantwoordt. 

 

 

34. Bijgevolg blijft de vraag open wat deze toegangsvoorwaarden nu juist inhouden.  De 

invulling hiervan vindt men wellicht in de bijkomende Toelatings- en Toegangsprocedure, die 

tot op heden echter nog niet werden ingediend en waarover de minister ter zake geen enkele 
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bevoegdheid beschikt.  Hoewel bepaalde aspecten van de toegangsvoorwaarden van louter 

administratieve en praktische aard zijn, is een integrale verwijzing naar bijkomende 

procedures voor de bepaling van de toegangsvoorwaarden (inclusief de algemene regels) 

onaanvaardbaar en strijdig met het koninklijk besluit.  Ook bestaat er in het marktreglement 

geen enkele aanduiding tegen welke prijzen de verschillende diensten door Belpex zullen 

worden aanvaard. Tenslotte behoudt Belpex zich het recht voor om, onverwijld en zonder 

rechterlijke controle, de Toegang te ontzeggen “in geval van misbruik van de Toegang door 

zijn Gemachtigde Gebruiker”, te weten op een arbitrair en niet nader bepaald criterium. De 

CREG is dan ook van mening dat dit artikel niet kan worden goedgekeurd.  

 

 

35. Artikel 7.3 stelt dat de Deelnemer aan wie toegang tot het Transactieplatform werd 

verleend recht heeft op één Gemachtigd Gebruiker en dat de Deelnemer tegen betaling 

bijkomende Gemachtigde Gebruikers kan aanwijzen. Een Gemachtigd Gebruiker is een 

individu die voor rekening van de Deelnemer kan handelen. De CREG is van mening dat de 

Deelnemers meerdere Gemachtigde Gebruikers zullen willen aanwijzen. De CREG gelooft 

dat het basisdienstverleningspakket ruimer dient te zijn en dat Belpex meerdere 

Gemachtigde Gebruikers per Deelnemer dient toe te laten zonder dat dit bijkomende kosten 

genereert voor de Deelnemer. 

 

Artikel 9 

 

36. Gelet op het intuitu personae karakter van de deelnemersovereenkomst, gaat de 

CREG ermee akkoord dat de deelnemer de marktbeheerder inlicht van wijzigingen die 

invloed kunnen uitoefenen op het nakomen van de toelatings- en toegangsvoorwaarden.  

Artikel 9, tweede lid, van het marktreglement verduidelijkt hierbij in welke situaties Belpex 

onmiddellijk en schriftelijk dient te worden ingelicht (het wijzigen van organisatorische 

structuur, wettelijk kader, status van ARP). 

 

 

37. Artikel 9, tweede lid, van het marktreglement verplicht de deelnemer echter ook 

Belpex op de hoogte te brengen van de wijziging “van andere informatie die hij heeft 

verstrekt”. 

 

Een dergelijke formulering is bijzonder vaag geformuleerd en heeft aldus een erg groot 

toepassingsgebied.  Een ruime lezing van dit artikel verplicht de deelnemer immers bij 

voorbeeld ook tot het indienen van nieuwe jaarverslagen of financiële ratios, of het 



 16/36

voortdurend bijwerken van curricula vitae van de personen belast met het dagelijks beheer 

(vereiste info onder artikel 5.2 van het marktreglement).  Dergelijke wijzigingen kunnen 

echter geenszins worden beschouwd als wijzigingen die invloed kunnen uitoefenen op het 

nakomen van de toelatings- en toegangsvoorwaarden. 

 

 

38. In tegenstelling tot de overige bepalingen van artikel 9 van het marktreglement is het 

niet duidelijk welke informatie de deelnemer precies dient te verstrekken aan Belpex op basis 

van artikel 9, tweede lid, van het marktreglement.  Deze situatie dient stellig te worden 

vermeden.  De deelnemer dient bij het aangaan van de deelnemersovereenkomst een 

duidelijk beeld te hebben van de informatieverplichtingen die hij op basis van het 

marktreglement dient na te komen.  Artikel 9, laatste lid, van het marktreglement maakt de 

deelnemer immers aansprakelijk voor de gevolgen van het niet verstrekken van de betrokken 

informatie. 

 

 

39. De CREG is dan ook van mening dat de betrokken zinsnede van artikel 9 van het 

marktreglement (“het wijzigen van andere informatie die hij heeft verstrekt”) niet kan worden 

goedgekeurd.  De zinsnede dient te worden geschrapt of eerst verder te worden 

verduidelijkt. 

 

Artikel 10 

 

40. Artikel 10, derde en vierde lid, van het marktreglement hebben betrekking op het 

indienen en de Fixing van de orders van de deelnemer.  Zoals werd beschreven in hoofdstuk 

1 van het onderhavige advies, blijft artikel 10 van het marktreglement uiterst vaag en wordt 

voor de materie volledig doorverwezen naar de bijhorende documenten (in casu, de 

Gebruikersprocedure en de Werkingsprocedure). 

 

De CREG begrijpt dat het indienen en fixen van de orders vaak een praktische en technische 

kwestie is, die dan ook niet in het marktreglement dient opgenomen te worden.  Het volledig 

ontbreken van algemene regels ter zake is echter evenmin aanvaardbaar. 

 

 

41. Met artikel 10, vijfde lid, beperkt Belpex haar verantwoordelijkheden tot een verzachte 

vorm van middelenverbintenis (“Belpex streeft ernaar de Diensten op zorgvuldige en 

bekwame wijze te leveren”). Aangezien uit het ingediende aanvraagdossier zal moeten 
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blijken dat Belpex over alle organisatorische, technische en financiële vereisten beschikt om 

de Belgische energiebeurs te organiseren, dient deze verplichting te worden versterkt. 

 

 

42. Artikel 10, zesde lid, van het marktreglement bepaalt dat Belpex een beroep mag 

doen op derden voor het leveren van diensten.  De CREG wenst er hier op te wijzen dat 

artikel 5, §2, van het koninklijk besluit een dergelijke uitbesteding slechts juridisch toelaat, 

voor zover de aan derden toevertrouwde diensten geen toegang verlenen tot vertrouwelijke 

of commercieel gevoelige informatie van de deelnemers.   

 

De CREG meent dat het artikel enkel kan worden goedgekeurd indien artikel 10, vijfde en 

zesde lid, van het marktreglement ook expliciet deze uitzondering vermeldt.  Zoniet wordt 

een artikel goedgekeurd dat onder bepaalde omstandigheden een schending inhoudt van het 

koninklijk besluit. 

 

Artikel 11 

 

43. Artikel 11 van het marktreglement beschrijft de gedragsregels die de deelnemer dient 

na te leven. 

 

 
44. De CREG wenst in dit verband te wijzen op de ruime formulering van artikel 11.1, 

tweede lid, van het marktreglement en de risico’s die een dergelijke ruime bewoording 

inhoudt.  De bewoording van het betrokken artikel laat de marktbeheerder immers toe om op 

te treden tegen elke marktdeelnemer, die ook maar enige kritiek uit op Belpex. 

 

Ondernemingen kunnen op basis van dit artikel worden verhinderd om zich in het openbaar 

of zelfs maar tegenover derden, zoals bij voorbeeld bij de CREG, kritisch te uiten over bij 

voorbeeld de beurswerking, de liquiditeit op de markt of het garanderen van de 

vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens tegenover de beursaandeelhouders.  

Dergelijke kritiek zou immers mogelijk geïnterpreteerd kunnen worden als een “handeling op 

een wijze die nadelig zou kunnen zijn voor het vertrouwen in en/of de werking van de Belpex 

DAM”, of voor “de naam, de reputatie of de belangen van Belpex”.   
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Nochtans zijn de minister (via de vergunning en de goedkeuring3 van het marktreglement) en 

de CREG belast met de controle op de naleving van de marktbeheerder van zijn wettelijke 

verplichtingen.  Het ziet er zelfs naar uit dat deze bepaling het recht om informatie op te 

vragen door de CREG op basis van artikel 19 van het koninklijk besluit op de helling zet 

omdat deelnemers zullen vrezen de toegang tot de markt te verliezen wanneer ze ingaan op 

het verzoek om informatie vanwege de CREG. 

 

 

45. De vage formulering in het marktreglement kan dan ook geenszins goedgekeurd 

worden.   

 

Om de wettelijke belangen van Belpex toch te waarborgen kan het marktreglement wel 

steeds verwijzen naar de gangbare wettelijke verplichtingen of kan het de betrokken 

rechtsartikelen alternatief verwoorden, zoals het marktreglement dit op gelijkaardige wijze 

doet voor artikel 11.1, eerste en derde lid.  Zoniet dient het marktreglement veel duidelijker te 

verwoorden wanneer het artikel zou worden aangewend. 

 

Bij wijze van voorbeeld kunnen de desbetreffende gedragsregels geciteerd worden van 

Euronext Brussels, die een soortgelijke maatregel bevatten maar er tegelijk in slagen om 

veel duidelijker te omschrijven welke bedrieglijke of misleidende gedragingen niet zijn 

toegestaan. 

 

Zo dienen, volgens artikel 8.1.04 van de Euronext Rule Book, Members “zich te onthouden 

van: 
(i) handelingen of gedragingen die erop gericht zijn de prijs of waarde van een Admitted Financial 

Instrument of een onderliggende waarde van een Admitted Financial Instrument, of de hoogte van een 

index waarvan een Admitted Financial Instrument onderdeel is, kunstmatig te beïnvloeden; 

(ii) het invoeren van schijnorders of anderszins aangaan van of doen ontstaan van een 

schijntransactie; 

(iii) het melden van een fictieve Transactie of andere valse gegevens aan Euronext of het doen 

invoeren van dergelijke gegevens in een Euronext-systeem; 

(iv) handelingen of gedragingen waardoor een valse of bedrieglijke indruk wordt gewekt, of zulks 

redelijkerwijs te verwachten valt, ten aanzien van de markt in, of de prijs of waarde van een Admitted 

Financial Instrument; 

(v) handelingen of gedragingen waardoor een andere Persoon, al dan niet Member zijnde, (mede) 

ertoe gebracht wordt de toepasselijke wet- of regelgeving of Rules te overtreden; 

(vi) handelingen of gedragingen die de integriteit en de transparantie van een van de Euronext 

Markten kunnen schaden; en 
                                                 
3 En dus desnoods ook de intrekking van de ministeriële goedkeuring. 
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(vii) het instemmen met of handelen in samenwerking met of behulpzaam zijn van een Persoon, al 

dan niet Member zijnde, met het oog op of in verband met de in punt (i) tot en met (vi) hierboven 

genoemde handelingen of gedragingen. 

 

Artikel 12 

 

46. Artikel 12, derde lid en laatste lid, van het marktreglement bepaalt dat Belpex de 

CREG “zo snel als mogelijk inlicht”. 

 

 

47. Een dergelijke termijn is te vaag geformuleerd.  Er is geen reden waarom de 

marktbeheerder niet “onmiddellijk” de CREG zou inlichten.  Dit is zelfs wenselijk zodat de 

CREG onmiddellijk erop kan toezien dat de marktbeheerder alle of sommige deelnemers niet 

overmate belast met allerhande informatie- en rapporteringsverplichtingen. 

 

De inlichtingsplicht die rust op Belpex zelf vergt een lichte administratieve procedure (maken 

van kopij en verzending).  Belpex dient evenmin te wachten op het antwoord van de 

deelnemer vooraleer de CREG in te lichten.  De betrokken brieven of documenten kunnen 

afzonderlijk worden toegestuurd om een onmiddellijke kennisgeving te garanderen. 

 

Artikel 13 

 

48. Artikel 13 van het marktreglement beschrijft de maatregelen die Belpex kan nemen 

indien deze noodzakelijk zijn voor de goede werking en de veiligheid van de Belpex DAM.  

Het artikel vindt haar juridische grondslag in artikel 18, §2, van het koninklijk besluit.  Op 

basis van dit artikel kunnen deelnemers onder andere geschorst worden of definitief van de 

beurs geweerd worden. 

 

 

49. De CREG wenst op te merken dat artikel 18, §2, van het koninklijk besluit beperkt 

wordt door artikel 15, §1, van de elektriciteitswet.  Volgens dit artikel kan de netbeheerder de 

toegang tot het transmissienet enkel weigeren in twee limitatief opgesomde gevallen (de 

netbeheerder beschikt niet over de nodige capaciteit, en de aanvrager voldoet niet aan de 

technische voorschriften bepaald in het technisch reglement).   

 

Het is noodzakelijk dat de voorwaarden van artikel 15, §1, van de elektriciteitswet inzake de 

toegang tot het transmissienet ongeschonden blijven in het marktreglement dat een 
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hiërarchisch lagere norm is.  Het recht van toegang is immers een noodzakelijke basispijler 

van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt.  Het artikel moet voor deze reden dan ook 

van openbare orde beschouwd worden4 en door het marktreglement nageleefd worden. 

 

 

50. Indien Belpex in de toekomst marktkoppeling voorziet met andere beurzen conform 

artikel 6 van het koninklijk besluit, regelt de toegang tot de elektriciteitsbeurs impliciet de 

toegang van marktspelers tot de koppelverbindingen met de buitenlandse elektriciteitsnetten.  

Overeenkomstig artikel 2, 7°, van de elektriciteitswet maken deze koppelverbindingen 

integraal deel uit van het transmissienet.  Aldus is bij marktkoppeling artikel 15, §1, van de 

elektriciteitswet van toepassing en primeert het zelfs bij een eventuele confrontatie van dit 

artikel met artikel 18, §2, van het koninklijk besluit.  Dit betekent dat de marktbeheerder 

alleen in de twee gevallen vermeld in artikel 15, §1, van de elektriciteitswet eenzijdig de 

toegang kan ontzeggen.  In al de andere gevallen is het gemeenrecht van toepassing en 

dient de marktbeheerder zich tot de rechter te wenden. 

 

Bij dit alles is het wellicht nuttig te onderstrepen dat het recht van toegang tot het 

transmissienet, waarvan de koppelverbindingen deel uitmaken, niet alleen impliceert dat men 

eens wordt toegelaten; het impliceert ook dat men deze toegang onbeperkt in de tijd behoudt 

en de toegang dus niet, na verloop van enige (korte) tijd, tijdelijk onderbroken wordt (dit is de 

schorsing) of permanent ontnomen wordt. 

 

Deze situatie heeft tot gevolg dat artikel 13 van het huidige ontwerp van marktreglement 

moet worden herzien, zodra Belpex gekoppeld wordt aan buitenlandse beurzen en zij 

hierdoor de uitwisseling van elektriciteit met de buitenlandse netten verzorgt. 

 

Artikel 13.1 

 

51. Artikel 13, derde lid, van het marktreglement bepaalt dat disciplinaire sancties slechts 

kunnen opgelegd worden nadat de deelnemers eerst de kans hebben gekregen om door 

Belpex te worden gehoord.  Deze verplichting vindt haar juridische grondslag in artikel 18, 

§4, van het koninklijk besluit alsook in de algemene rechtsbeginselen en normen inzake 

recht van verdediging. 

 

                                                 
4 Zie voor een gedetailleerde bespreking van artikel 15 van de elektriciteitswet, de beslissing van de 
CREG van 20 oktober 2005 betreffende de algemene voorwaarden van de aansluitingscontracten 
aangeboden door de netbeheerder aan de netgebruikers, paragrafen 1 tot 3 en 12 tot 16. 
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52. Artikel 13, derde lid, van het marktreglement bepaalt hierbij dat de deelnemers per 

fax en/of per e-mail zullen worden opgeroepen, met bevestiging per eenvoudige postbrief.  

De hoorzitting vindt plaats binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de fax en/of e-mail. 

 

 

53. De CREG wijst op het feit dat de door de marktbeheerder te volgen procedure de 

rechten van verdediging zo goed als mogelijk moet garanderen.  In dit verband lijkt een 

oproeping voor een hoorzitting per fax, e-mail of eenvoudige postbrief problematisch.  Tenzij 

de tegenpartij expliciet bevestigt dat de oproep behoorlijk werd ontvangen, bestaat namelijk 

het risico dat de deelnemer de oproep niet of laattijdig ontvangt. 

 

 

54. Voor deze reden meent de CREG dat de procedure enkel kan worden goedgekeurd 

indien de oproeping per aangetekend schrijven verloopt.  Ofschoon de partij natuurlijk reeds 

voordien informeel kan worden ingelicht van de hoorzitting, kan de termijn voor het houden 

van de hoorzitting slechts aanvangen na ontvangst van het aangetekend schrijven. 

 

De keuze voor een procedure via aangetekend schrijven versterkt daarbij de procedurele 

consistentie.  Het koninklijk besluit verplicht de marktbeheerder immers al om een 

aangetekend schrijven te sturen voor de betekening van de disciplinaire sanctie, die kan 

opgelegd worden na het organiseren van de hoorzitting.   

 

De CREG ziet niet in waarom plots zou worden afgeweken van deze handelswijze, zeker 

aangezien een oproep per aangetekend schrijven de rechten van verdediging van de 

deelnemer beter waarborgt, waardoor deze laatste zich juist kan verdedigen tegen het 

opleggen van een dergelijke sanctie.  

 

 

55. Artikel 13.1, derde lid, van het marktreglement bepaalt daarnaast dat de hoorzitting 

sneller kan plaats vinden dan de voorziene 5 werkdagen, “indien de omstandigheden het 

vereisen”.  Ook hier wijst de CREG op het risico dat een dergelijke formulering kan hebben 

op de rechten van verdediging.  De marktbeheerder mag de datum van hoorzitting niet 

dermate kort na de oproep laten plaats vinden, dat de deelnemer nagenoeg iedere 

mogelijkheid wordt ontnomen om zijn rechten van verdediging te laten gelden. 
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56. De CREG merkt hierbij op dat de door het marktreglement voorziene termijn van 5 

werkdagen uiterst kort5 is en een absolute minimumtermijn vormt.  Het hanteren van een iets 

langere termijn (bij voorbeeld 10 werkdagen) lijkt meer redelijk.  Deze termijn zou dan met de 

nodige motivering en bij uitzonderlijke omstandigheden eventueel kunnen worden ingekort 

tot 5 dagen. 

 

Artikel 13.2 en 13.3 

 

57. Artikel 13.2 van het marktreglement bepaalt de voorwaarden die de marktbeheerder 

toelaten om de deelnemer onmiddellijk te schorsen of het deelnemerscontract onmiddellijk 

en zonder enige vorm van rechterlijke tussenkomst te beëindigen. 

 

Artikel 13.2 van het marktreglement verwijst hiervoor onder meer naar de 

toelatingsvoorwaarden “zoals beschreven in artikel 5 hierboven” of naar “een dringende 

situatie, wanneer de Deelnemer de goede werking van de Belpex DAM in gevaar brengt”.  

Ook artikel 13.3 van het marktreglement hanteert dezelfde formulering. 

 

 

58. De geciteerde formulering is een woordelijke overname van artikel 18, §5, van het 

koninklijk besluit.  De betrokken bepalingen van het koninklijk besluit bevatten echter 

uitsluitend de grondprincipes, die geacht worden verder te worden uitgewerkt in algemene 

regels in het marktreglement.  Het ingediende marktreglement maakt echter deze verdere 

stap niet. 

 

Dit is met name duidelijk bij de verwijzing naar artikel 5 van het marktreglement, die de 

toelatingsvoorwaarden dient te beschrijven.  Zoals de paragrafen 15 tot 26 van het huidige 

advies hebben uiteengezet, laat artikel 5 van het marktreglement echter de uitwerking van de 

toelatingsvoorwaarden in belangrijke mate over aan de bijkomende Toelatings- en 

Toegangsprocedure.  Aangezien deze procedure evenwel op eenzijdig initiatief van Belpex 

kan gewijzigd worden (cf. artikel 3.5 van het marktreglement), houdt de formulering van 

artikel 13.2 van het marktreglement in dat Belpex zelf de toelatingsvoorwaarden kan wijzigen 

die dan aanleiding kunnen geven tot onmiddellijke schorsing van de deelnemer of 

beëindiging van het deelnemerscontract, zonder dat de minister hierover directe controle 

heeft of zonder dat de CREG of de CBFA hierover hun advies kunnen uitbrengen 

(vormparallellisme). 

                                                 
5 Dergelijke termijn zou alleen aanvaardbaar zijn indien de marktbeheerder zelf gehouden zou zijn 
binnen een zeer korte termijn te handelen – quod non. 
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59. Om een dergelijk misbruik van deze formulering te voorkomen, is een verdere 

verduidelijking en uitwerking van de betrokken voorwaarden in artikel 13.2 en artikel 13.3 van 

het marktreglement dan ook uiterst noodzakelijk.  

 

Artikel 14 

 

60. Artikel 14 van het marktreglement beschrijft de duur en beëindigingsvoorwaarden van 

de deelnemersovereenkomst.  

 

 

61. De CREG merkt op dat artikel 14 van het marktreglement niet helemaal volledig is.  

De beëindiging van de deelnemersovereenkomst kan immers eveneens plaats vinden indien 

de voorwaarden van artikel 13.2 van het marktreglement vervuld zijn.  Een verwijzing naar 

deze mogelijkheid van beëindiging van de deelnemersovereenkomst in artikel 14 van het 

marktreglement zou bijdragen tot een verduidelijking en interne coherentie van het 

marktreglement. 

 

De opname van de beëindigingsvoorwaarde van artikel 13.2 van het marktreglement in dit 

artikel is ook van belang voor de pro rata terugbetaling van het lidgeld, zoals bepaald in 

artikel 17, derde lid, van het marktreglement.  Voor de verduidelijking van de rechten en 

verplichtingen van de partijen zou deze bijzondere regel ook moeten worden opgenomen in 

artikel 14 van het marktreglement. 

 

Daarnaast wijst de CREG op haar opmerkingen met betrekking tot de regeling van 

overdracht van de rechten en verplichtingen van Belpex op basis van artikel 6 van het 

marktreglement.   Zoals paragraaf 32 van het onderhavige advies voorstelde, kan de 

overdracht van de rechten en verplichtingen naar een verbonden vennootschap bij weigering 

van de deelnemer eveneens een einde betekenen van de deelnemersovereenkomst 

overeenkomstig artikel 14 van het marktreglement. 

 

Artikel 16 

 

62. Artikel 16, eerste lid, van het marktreglement bepaalt dat alle openstaande betalingen 

van de deelnemer onmiddellijk opeisbaar worden in geval van beëindiging door Belpex in 

overeenstemming met artikel 13 van het marktreglement. 
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63. Deze bepaling is in haar huidige bewoording onevenwichtig.  Omgekeerd bevat het 

artikel immers geen enkele bepaling inzake de eventuele openstaande kredietnota’s van 

Belpex aan de deelnemers.   

 

De voorgestelde regeling kan dan ook uitsluitend goedgekeurd worden indien artikel 16 van 

het marktreglement tevens bepaalt dat de openstaande kredietnota’s van Belpex onmiddellijk 

opeisbaar zijn in geval van beëindiging van de deelnemersovereenkomst in 

overeenstemming met artikel 13 van het marktreglement. 

 

Artikel 17 

 

64. Artikel 17 van het marktreglement betreft de vergoedingen die de marktbeheerder 

kan vragen aan de deelnemer.  Het artikel noemt de belangrijkste vergoedingen (maar niet 

alle), en vermeldt de aard van de vergoeding (eenmalig, jaarlijks of variabel) en de 

mogelijkheid tot herziening van de vergoedingen door Belpex. 

 

 

65. Artikel 17 van het marktreglement bevat echter geen algemene regels met betrekking 

tot de inhoudelijke samenstelling van de vergoedingen.  Het is hierdoor onduidelijk op welke 

basis de uiteindelijke vaste en variabele vergoeding zullen worden gebaseerd, die dienen 

betaald te worden om toegang te hebben tot de beurs. 

 

Artikel 17 van het marktreglement bevat hierover geen enkele bepaling, maar verwijst voor 

de samenstelling van de vergoeding integraal door naar de Vergoedings-, facturatie en BTW-

procedure.  Artikel 17 van het marktreglement bepaalt wel dat de aldus gevormde bedragen 

jaarlijks, of korter indien nodig, kunnen worden herzien. 

 

 

66. Op dit punt is artikel 17 van het marktreglement dan ook strijdig met artikel 8, §1, van 

het koninklijk besluit, dat voorschrijft dat het marktreglement op zijn minst “de algemene 

regels bevat inzake de toegangsbijdragen en de vergoedingen en kosten voor de werking 

van de markt”.  De huidige bepalingen van artikel 17 van het marktreglement zijn geen 

algemene regels, maar onvolledige regels (en door hun onvolledigheid al te algemene 

regels). 
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67. Daarnaast wijst de CREG de minister op de ruime toepassing die artikel 17, vijfde lid, 

van het marktreglement kan hebben.  Volgens deze bepaling kunnen bijkomende 

vergoedingen worden aangerekend voor facultatieve diensten “die in de Appendices worden 

beschreven”.  Enerzijds weze hier opgemerkt dat op dit ogenblik niet geweten is welke 

diensten worden geviseerd, wat in strijd lijkt met artikel 8, §1, van het koninklijk besluit.  

Anderzijds geeft een dergelijke formulering Belpex de mogelijkheid om te allen tijde de 

vergoedingen en kosten voor de toegang tot de beurs te wijzigen zonder enige inspraak van 

de minister of de CREG en de CBFA.  Artikel 3.5 van het marktreglement laat de 

marktbeheerder immers toe om de appendices “op elk moment” te wijzigen, zonder dat de 

minister hierover directe controle heeft. 
 

Artikel 18 

 

68. Het is onduidelijk wat artikel 18, tweede lid, van het marktreglement bedoelt wanneer 

het verwijst naar het optreden van de deelnemer “als een verkoper van elektriciteit in 

overeenstemming met de procedure van ‘self-billing’”.  De verwijzing wordt wellicht 

duidelijker wanneer men dit artikel vergelijkt met de uitwerking ervan in de bijhorende 

Vergoedings-, facturatie- en BTW- procedure.  Zoals reeds verschillende keren vermeld werd 

in dit advies, werd deze procedure echter nog niet ingediend bij de minister.  Het is op dit 

ogenblik dan ook onmogelijk om zich ten gronde te kunnen uitspreken over dit artikel. 

 

Artikel 19 

 

69. De vraag stelt zich welk nut de laatste zin van het eerste lid van artikel 19 van het 

marktreglement heeft. 

 

Artikel 19, tweede lid, roept een grond van een ogenschijnlijk objectieve aansprakelijkheid 

van de deelnemer (te weten “alle Deelnemers die bij de verhandeling van elektriciteit op de 

Belpex DAM betrokken waren tijdens de bewuste periode ») in het leven. Het artikel blijft 

onduidelijk welke kosten het hier concreet betreft en wanneer deze door de 

transmissienetbeheerder aan Belpex kunnen worden toegerekend en door Belpex kunnen 

worden overgedragen op de deelnemers. 

 

De CREG is van mening dat dit artikel tenminste enige verduidelijking behoeft. 
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Artikel 20, eerste lid 

 

70. Artikel 20, eerste lid, van het marktreglement beperkt de aansprakelijkheid van de 

partijen enkel maar voor directe schade.  Elke aansprakelijkheid voor indirecte schade, 

inclusief inkomensverlies, winstderving of verlies van goodwill, wordt uitgesloten. 

 

 

71. Een dergelijke maatregel kan wegens haar onevenwichtig karakter niet aanvaard 

worden.  Hoewel de impact van het uitsluiten van aansprakelijkheid voor indirecte schade 

voor de marktbeheerder relatief beperkt is, is deze voor marktpartijen bijzonder groot.  De 

aansprakelijkheidsregeling voor indirecte schade kan in de huidige context, waarbij partijen 

zich zullen wenden tot de beurs om aan hun leveringsvoorwaarden tegemoet te komen, 

leveranciers, tussenpersonen of andere ondernemingen financieel zeer zwaar treffen en is 

hierdoor van een veel hogere orde dan directe schade. 

 

Transacties die niet kunnen doorgaan door een fout van Belpex hebben immers grote 

gevolgen voor de ondernemingen op de markt.  De situatie kan leiden tot een onmogelijkheid 

voor de leverancier om zijn klanten te bevoorraden, tot het veroorzaken van onevenwicht op 

het net (met bijhorende financiële consequenties ten aanzien van de marktbeheerder Elia, 

Belpex’ belangrijkste aandeelhouder), tot een aantasting van de goede reputatie bij de 

eindafnemers en/of de overschakeling van klanten naar concurrenten. 

 

 

72. Het uitsluiten van de indirecte aansprakelijkheid is een aanvaardbare maatregel bij de 

organisatie van het netbeheer, aangezien de indirecte schade hier een waarde betreft van 

heel het bruto binnenlands product.  Dit is echter niet het geval bij de organisatie van een 

elektriciteitsbeurs.  Omwille van het onevenwichtige karakter van de huidige regeling, die 

voornamelijk de marktbeheerder bevoordeelt en mogelijk zware negatieve gevolgen inhoudt 

voor de deelnemers, kan een uitsluiting van de indirecte schade niet aanvaard worden.  De 

CREG is van mening dat geen goedkeuring kan worden verleend aan artikel 20, eerste lid, 

van het marktreglement. 

 

 

73. De aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade is des te meer noodzakelijk 

aangezien Belpex beroep doet op APX voor de financiële afwikkeling van de transacties op 

de markt.  Uit de vergunningsaanvraag blijkt dat APX bepaalde toelatingsvoorwaarden en 

beëindigingsvoorwaarden stelt aan het sluiten van de “clearing en settlement” overeenkomst 
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die in strijd zijn met het koninklijk besluit en het hier voorgestelde marktreglement.6  Op basis 

van artikel 15 van het koninklijk besluit kan APX zo bepaalde rechten miskennen waar de 

marktdeelnemers aanspraak op kunnen maken overeenkomstig andere bepalingen van het 

koninklijk besluit (waaronder artikel 18 van het koninklijk besluit) en het marktreglement.    

 

Terwijl de vraag zich stelt in hoeverre een lezing van artikel 15 van het koninklijk besluit een 

dergelijke benadering toelaat, blijft de marktbeheerder hoe dan ook gebonden om de 

deelnemer toegang te verschaffen tot de markt indien hij beantwoordt aan de 

toelatingsvoorwaarden.  Indien APX haar overeenkomst met de deelnemer zou beëindigen 

voor een andere reden dan deze bepaald in artikel 18 van het koninklijk besluit – wat tot 

gevolg heeft dat de deelnemer de facto geen toegang meer heeft tot de beurs – is de 

marktbeheerder zelf nog steeds verplicht om hem toegang tot de beurs te verzekeren.  

Indien de marktbeheerder dit niet kan, en hij bijgevolg zijn verplichtingen onder het koninklijk 

besluit schendt, dient hij dan ook volledig aansprakelijk te worden gesteld voor de hierdoor 

veroorzaakte schade (direct en indirect) bij de deelnemer.   

 

Artikel 20, derde lid 

 

74. Artikel 20, derde lid, van het marktreglement regelt en beperkt de totale 

aansprakelijkheid voor directe schade.  De beperking van de aansprakelijkheid geldt echter 

uitsluitend ten voordele van Belpex.  Indien de deelnemer schade veroorzaakt, is zijn totale 

aansprakelijkheid onbeperkt in omvang.  Deze maatregel is onevenwichtig en 

discriminerend, en kan bijgevolg volstrekt niet aanvaard worden.  De CREG is dan ook van 

mening dat deze aansprakelijkheidsregel voor de partijen dient te worden verworpen.  Een 

goedkeuring van dit artikel kan uitsluitend worden aanvaard indien de 

aansprakelijkheidsregeling voor beide partijen geldt. 

 

 

75. Daarnaast merkt de CREG op dat €100.000 een erg laag bedrag is in het licht van de 

aard van de transacties op Belpex.  In de huidige versie van de aansprakelijkheidsregeling 

beklemtoont het lage bedrag bovendien nog het onevenwichtige karakter van dit artikel.  

Immers, bij schade veroorzaakt door Belpex is deze laatste slechts maximaal aansprakelijk 

voor €100.000 per jaar; deelnemers die schade berokkenen aan Belpex zijn hiervoor 

onbeperkt aansprakelijk.  De voorgestelde drempel lijkt ook moeilijk te verzoenen met 

                                                 
6 Zie de bespreking van de voorwaarde van artikel 4, § 1, 10°, van het koninklijk besluit, in de studie 
van de CREG van 8 december 2005, (F) 051208-CDC-497, over de aanvraag van een vergunning als 
marktbeheerder, ingediend door de onderneming Belpex. 
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heersende rechtsspraak van Cassatie inzake clausules tot aansprakelijkheidsbeperking (zie 

Cass. 27 september 1990, Pas, 1991, I, p. 82) volgens dewelke een bepaling tot beperking 

van aansprakelijkheid die, gelet op de partijen en de aard van de overeenkomst,  zo laag is 

dat ze het voorwerp zelf van de overeenkomst teniet doet, geen rechtsgevolgen kan hebben 

tussen partijen.  Het bedrag voor de aansprakelijkheid dient hier bijgevolg te worden 

verhoogd voor Belpex, en te worden verlaagd voor de deelnemers (gelijk welke vaststelling 

van een cap is een verlaging voor de deelnemer).  Het bedrag kan hier in redelijkheid 

worden bepaald door Belpex.  Bij wijze van voorbeeld wijst de CREG op het feit dat bij de 

aansluitingscontracten, Elia een beperking in de aansprakelijkheid heeft voorzien van € 1.5 

miljoen per jaar per onderneming. 

 

Artikel 23 

 

76. Artikel 23 van het marktreglement betreft de kennisgeving van een vordering tot 

schadevergoeding.  Het laatste lid van dit artikel is echter onevenwichtig en disciminerend, 

aangezien de voorgestelde regel ook hier opnieuw uitsluitend in het voordeel van Belpex is 

geschreven. 

 

 

77. De verjaringstermijn om de vorderingen tot schade in te dienen wordt in het laatste lid 

immers beperkt tot negentig (90) dagen – maar deze inkorting van de termijn geldt uitsluitend 

voor de deelnemers.  Belpex zelf is niet aan het beding onderworpen en kan bijgevolg 

genieten van de wettelijke verjaringstermijn van 10 jaar.7 

 

 

78. Een dergelijke wanverhouding tussen de rechten en plichten van de partijen is 

vanzelfsprekend onaanvaardbaar en kan dan ook niet goedgekeurd worden.   De CREG 

heeft er absoluut geen bezwaar tegen dat de verjaringstermijnen bij marktreglement voor de 

partijen worden ingekort, maar deze regeling moet evenwichtig worden uitgewerkt in het 

belang van alle marktpartijen.  

 

Een veralgemening van het betrokken lid kan bijgevolg wel aanvaard worden.  Een mogelijke 

formulering zou als volgt kunnen luiden: 

 

                                                 
7 Zie artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek. 
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“De Partij is ertoe gehouden, op straffe van verval, om zijn vordering tot 
schadevergoeding in te dienen binnen een termijn van negentig (90) dagen nadat het 
schadeverwekkend feit zich heeft voorgedaan.  Geen aansprakelijkheid kan worden 
aanvaard voor vorderingen die na deze termijn worden ingediend.” 

 

Artikel 25 

 

79. Artikel 25, eerste lid, van het marktreglement bevat een ruime interpretatie van 

vertrouwelijkheid.  Vertrouwelijke informatie is informatie die het etiket vertrouwelijk heeft 

gekregen door een van de partijen, of als vertrouwelijk moet worden beschouwd in 

overeenstemming met haar aard, het koninklijk besluit en/of de deelnemersovereenkomst. 

 

 

80. De vraag stelt zich hoe dit artikel zich verhoudt tegenover artikel 13, tweede lid, van 

het koninklijk besluit, dat de marktbeheerder verplicht om op regelmatige basis de resultaten 

van de beurs te publiceren “overeenkomstig de bepalingen van het marktreglement en de 

marktprocedures”. 

 

De huidige formulering van artikel 25, eerste lid, van het marktreglement is onduidelijk wat de 

verplichting betreft van Belpex indien bij voorbeeld maar één transactie is gebeurd (die 

hierdoor gelijk is aan de totale vraag en het totale aanbod), waarbij de marktbeheerder en/of 

de betrokken deelnemers zeggen dat deze transactie vertrouwelijk is. 

 

De CREG is van oordeel dat zelfs in dit scenario de marktgegevens dienen gepubliceerd te 

worden – de elektriciteitsbeurs is immers op een zodanige wijze georganiseerd dat de 

transactiegegevens vertrouwelijk zijn voor alle partijen.  Zelfs bij de publicatie van die ene 

transactie zou de verkoper dus niet eens horen te weten aan wie hij de elektriciteit 

uiteindelijk heeft verkocht. 

 

 

81. Een gelijkaardig probleem rijst bij de samenlezing van 27 van het marktreglement en 

artikel 13, tweede lid, van het koninklijk besluit.  Ook hier zou de bepaling van het 

marktreglement er in bepaalde gevallen toe kunnen leiden dat de gegevens enkel maar 

worden verstrekt aan de deelnemers, waarbij het marktreglement zou worden ingeroepen 

om de publicatie van de marktgegevens te beperken.  Een dergelijke interpretatie kan echter 

voor dezelfde reden niet worden aanvaard. 
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82. Artikel 25, derde lid, van het marktreglement stelt dat de marktprocedures 

vertrouwelijk zijn.  Een dergelijke bepaling is echter in strijd met artikel 8, §5, van het 

koninklijk besluit, dat bepaalt dat het marktreglement en de marktprocedures op de website 

van de marktbeheerder zullen worden gepubliceerd.  Het spreekt voor zich dat dergelijke 

informatie niet kan vallen onder een vertrouwelijkheidsregel die deelnemers dienen na te 

leven. 

 

Artikel 26 

 

83. Het is onduidelijk wat het marktreglement precies bedoelt met de “gegevens die nog 

in transmissie zijn”, waarvan Belpex de vertrouwelijkheid niet kan garanderen.  Ook de 

definities in artikel 1 van het marktreglement geven geen verdere verduidelijking. 

 

Het is voor de CREG dan ook niet mogelijk om zich over artikel 26, tweede lid, laatste zin, 

van het marktreglement ten gronde uit te spreken. 

 

Artikel 27 

 

84. Artikel 27 van het marktreglement bespreekt in algemene bewoordingen de 

voorwaarden van gebruik van de marktgegevens van de Belpex DAM. 

 

De CREG wenst hier op te merken dat het enkel akkoord gaat met het artikel, op voorwaarde 

dat de regeling de mogelijke aanwending van de marktgegevens door de regulator niet 

beperkt.  Zo niet, is het artikel 27 van het marktreglement in strijd met artikel 8, §1, laatste lid 

van het koninklijk besluit, dat bepaalt dat het marktreglement enkel van toepassing kan zijn 

op de deelnemers en op de marktbeheerder.   
 

Artikel 30 

 

85. Artikel 30 van het marktreglement verwijst voor de bijzondere kenmerken van 

Beperkte Orders en Block Orders naar de Gebruikersprocedure.  De CREG heeft hierdoor 

geen duidelijk beeld over de inschakeling van dergelijke orders in de biedprocedure op de 

beurs.  De CREG is in principe voor de invoering van block orders op de beurs, in 

overeenstemming met de voorwaarden bepaald in haar studie van 8 april 20048. 

 

                                                 
8 Zie de paragrafen 119 en 120 van studie (F)040408-CDC-268 over de noodzakelijke regulatieve 
maatregelen bij de oprichting van een Belgische elektriciteitsbeurs. 
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Artikel 8, §1, 4° van het koninklijk besluit bepaalt dat het marktreglement minstens algemene 

regels dient te bevatten met betrekking tot onder meer het plaatsen van orders op de markt. 

De CREG stelt vast dat het marktreglement hierover niets bepaalt.  De CREG is van mening 

dat de essentiële kenmerken van de orders en de instrumenten thuishoren in het 

Marktreglement en niet in de Marktprocedures. 

 

Artikel 31 

 

86. Dit artikel is ontoegankelijk in haar huidige formulering en dient verduidelijkt te 

worden.  Hoe wordt de minimum en de maximum Order prijs door Belpex bepaald?  Op zijn 

minst een algemene regel die bepaalt hoe deze marges worden vastgelegd, dient te worden 

opgenomen in het marktreglement.  Het volstaat niet, zoals het huidige artikel 31 van het 

marktreglement doet, om te verwijzen naar uitvoerende Mededelingen om een aspect te 

regelen dat een wezenlijk deel inhoudt van de biddingprocedure op de beurs. 

 

Artikel 33 

 

87. Artikel 33 van het marktreglement bepaalt in het laatste lid dat de Orders na de Fixing 

behouden blijven “met een specifieke status”.  Het is onduidelijk wat de inhoud is van deze 

status, en welke verschillende mogelijkheden er bestaan.  Een verduidelijking van deze 

zinsnede is noodzakelijk. 

 

Artikel 35 

 

88. Artikel 35 van het marktreglement bepaalt dat de regels van de Fixing beschreven 

worden in de Werkingsprocedure.  Zoals hoofdstuk 1 vermeldde, dienen eventuele algemene 

regels inzake de fixing te worden opgenomen in het marktreglement.  Tot op heden werd de 

Werkingsprocedure nog niet bij de minister ingediend, waardoor deze toetsing op dit 

ogenblik niet kan plaats vinden. 

 

Artikel 38 

 

89. Artikel 38 van het marktreglement bepaalt dat de verplichtingen inzake betaling die 

voortvloeien uit de contracten, onderworpen zijn aan de bepalingen van de 

Deelnemersovereenkomst.  Tot op heden werd de Deelnemersovereenkomst echter nog niet 

bij de minister ingediend, waardoor niet kan nagegaan worden in hoeverre de 

deelnemersovereenkomst, rechtstreeks of onrechtstreeks, algemene regels bevat.  Mocht dit 
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toch het geval zijn, kan de minister deze regels steeds aan het marktreglement toevoegen op 

basis van artikel 8, §4, van het koninklijk besluit. 
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III. BESLUIT 

 

90. Het door Belpex ingediende ontwerp van marktreglement dient volgens artikel 8, §1, 

van het koninklijk besluit de algemene regels te bevatten met betrekking tot de organisatie 

en de werking van de beurs en het regelgevende kader dat de deelnemers en de 

marktbeheerder dienen na te leven.  

 

 

91. Zoals uit de gedetailleerde bespreking van het ingediende marktreglement blijkt, blijft 

het huidige voorstel op verschillende punten in gebreke.  Samengevat kunnen de volgende 

vier belangrijke pijnpunten worden aangehaald. 

 

1. De bepalingen van het marktreglement zijn te vaag en onvolledig. 

 

92.  Het marktreglement gaat regelmatig niet ver genoeg, maar schetst een regelgevend 

kader dat erg algemeen en bijgevolg relatief weinig zeggend is.  Het marktreglement dient 

echter een bindend richtsnoer te zijn, waar de wezenlijke rechten en verplichtingen van alle 

partijen in zijn opgenomen.  De marktprocedures vormen hierbij de administratieve 

uitvoering.  Het onderscheid verklaart waarom het koninklijk besluit een voorafgaande 

goedkeuring van het marktreglement vereist, maar slechts een kennisgeving verlangt van de 

marktprocedures. 

 

 

93. Het door Belpex voorgestelde marktreglement beantwoordt echter niet aan dit 

onderscheid.  De algemene regels blijven soms erg vaag, waardoor de invulling van de 

regels in de uitvoeringsdocumenten de belangrijkste regels zullen worden die de 

verhoudingen, de rechten en verplichtingen van de partijen zullen regelen.   Een dergelijke 

werkwijze holt echter de betekenis van het marktreglement uit. 

 

 

94. Daarnaast is het marktreglement ook onvolledig.  Sommige algemene regels zijn niet 

voldoende uitgewerkt of ontbreken volledig.  Zo ontbreken bij voorbeeld algemene regels ter 

verduidelijking van artikel 15, tweede lid, van het koninklijk besluit, dat de financiële 

afwikkeling van de transacties op de markt regelt.  Het markreglement beschrijft nergens de 

algemene regels die betrekking hebben op de financiële garanties die de deelnemer dient te 

verstrekken.  Op basis van het ingediende marktreglement is Belpex (of de onderneming die 
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de financiële afwikkeling van de markt voor haar uitvoert) bijgevolg vrij om zelf de algemene 

voorwaarden te bepalen.   Dit is echter onaanvaardbaar.  Het feit dat Belpex op basis van 

het koninklijk besluit bepaalde diensten kan uitbesteden aan andere ondernemingen laat 

daarom de marktbeheerder nog niet toe om de algemene regels die betrekking hebben op 

de uitbesteedde diensten niet in het marktreglement op te nemen. 

 

 

95.  Bepaalde artikelen (onder meer artikel 18 en 19) zijn bovendien onduidelijk, gezien 

voor een goed begrip en een correcte evaluatie van hun inhoud, reikwijdte en impact het 

onontbeerlijk is om het marktreglement samen te lezen met de Deelnemersovereenkomst 

met inbegrip van de bijhorende bijlagen (onder meer de marktprocedures).  

 

2. De bepalingen van het marktreglement zijn te ruim. 

 

96. Sommige bepalingen van het marktreglement zijn bijzonder ruim geformuleerd, 

waardoor hun toepassingsgebied erg ver kan strekken.  De bepalingen zijn steeds in het 

voordeel van Belpex geformuleerd, waardoor deze op basis van het marktreglement over 

een bijzonder grote discretionaire bevoegdheid beschikt om op te treden tegen 

marktdeelnemers.  De huidige artikelen laten de marktbeheerder op relatief eenvoudige wijze 

toe om deelnemers van de beurs te weren of over te hevelen naar minder interessante 

transactieplatformen, zonder dat zij hierbij de algemene regels van het marktreglement zou 

schenden.  Willekeur en misbruik van de bepalingen van het marktreglement kunnen 

hierdoor niet a priori worden uitgesloten. 

 

3. De bepalingen van het marktreglement zijn onevenwichtig. 

 

97. Sommige bepalingen van het marktreglement zijn onevenwichtig geformuleerd in het 

voordeel van Belpex.  Terwijl Belpex bij voorbeeld maar aansprakelijk kan gesteld worden 

voor €100.000 per jaar per deelnemer, kan de deelnemer door Belpex wel aansprakelijk 

worden gesteld voor het integrale bedrag.9  Een vordering tot schadevergoeding dient door 

de deelnemer te worden ingediend binnen een termijn van 90 dagen na het voordoen van 

het schadeverwekkend feit.  Belpex heeft 10 jaar om een dergelijke vordering in te dienen.10   

                                                 
9 Zie artikel 20 van het marktreglement. 
10 Zie artikel 23, laatste lid, van het marktreglement. 
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Dergelijke bepalingen verstoren de verhouding tussen de partijen en zijn onredelijk en 

onevenwichtig. 

 

4. Sommige bepalingen van het marktreglement zijn in strijd met het koninklijk 

besluit. 

 

98. Vaak verwijst het marktreglement naar de uitvoerende documenten voor een precieze 

invulling van de algemene regels van het marktreglement.  Soms gaat het marktreglement 

hierin erg ver.  Artikel 7.1 van het marktreglement, dat de essentiële kwestie van de 

toegangsvoorwaarden dient te regelen, bevat geen enkele algemene regel met betrekking tot 

de toegangsvoorwaarden, maar verwijst integraal door naar de uitvoerende Toelatings- en 

Toegangsprocedure en de Gebruikersprocedure.   Algemene regels moeten echter op basis 

van artikel 8, §1, van het koninklijk besluit in het marktreglement worden opgenomen.  Een 

marktreglement dat doorverwijst naar uitvoeringsdocumenten voor het opstellen van 

algemene regels is dan ook in strijd met het koninklijk besluit. 

 

 

99. Omwille van de vier boven vermelde punten meent de CREG dat het door Belpex 

ingediende ontwerp van marktreglement dient te worden afgekeurd. 

 

De CREG wenst hierbij op te merken dat het vage en onvolledige karakter van vele 

bepalingen uit het marktreglement slechts een secundaire rol spelen bij het advies tot 

afkeuring van het marktreglement.  Artikel 8, §4, van het koninklijk besluit machtigt de 

minister immers om te allen tijde zelf wijzigingen aan het marktreglement op te leggen.   

Algemeen gestelde bepalingen in het marktreglement kunnen dan ook steeds later door de 

minister verder worden aangevuld, indien zulks nodig zou blijken. 

 

De andere zwakheden van het marktreglement kunnen echter onmogelijk worden 

goedgekeurd.  Bepalingen die onevenwichtig geformuleerd zijn, willekeur toelaten of in strijd 

zijn met het koninklijk besluit kunnen omwille van hun impact op het algemeen belang 

vanzelfsprekend niet toegelaten worden.  De bepalingen van het marktreglement dienen 

immers op zijn minst te beantwoorden aan de vereisten van redelijkheid, billijkheid en 

evenwichtigheid.  Zoals uit het huidige advies blijkt, blijft het voorgestelde marktreglement op 

dit punt vaak in gebreke. 

 

De CREG wenst tenslotte het belang te benadrukken van een goed werkende 

elektriciteitsbeurs met het oog op het bevorderen van een competitieve elektriciteitsmarkt. 
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De CREG meent dat het voorgestelde marktreglement onvoldoende garanties biedt op een 

efficiënte werking van een elektriciteitsbeurs in België. 
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