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ADVIES 
 

Op 23 maart 2007 ontving de COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE 

ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna: de CREG) een brief de dato 20 maart 2007 van 

Belpex met het dossier tot verzoek om wijziging van het reglement betreffende de 

uitwisseling van energieblokken dat ter goedkeuring aan de Minister van Economie, Energie, 

Buitenlandse handel en Wetenschapsbeleid (hierna: de minister) werd voorgelegd.  
 

Op 10 april ontving de CREG van de minister de betekening van deze aanvraag vergezeld 

van een spoedeisende adviesvraag.  
 

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

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

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

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

aangebracht, per aangetekende brief ter goedkeuring aan de Minister moet worden 

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

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

deze wijzigingen na advies van de CREG en de CBFA (de Commissie voor het Bank-, 

Financie- en Assurantiewezen) goed te keuren of af te wijzen.  
 

Op de zitting van 10 mei 2007 keurde het Directiecomité van de CREG onderhavig advies 

goed. 

 

Onderhavig advies is in 3 delen opgedeeld. Het eerste deel schetst het wettelijke kader en 

zet de antecedenten uiteen. Het tweede deel onderzoekt de voorgestelde wijzigingen en het 

derde bevat een conclusie. 
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I. ANTECEDENTEN EN WETTELIJK KADER 
1. De organisatie van de Belgische markt voor de uitwisseling van energie wordt 

geregeld door het koninklijk besluit van 20 oktober 2005 tot oprichting van een Belgische 

markt voor de uitwisseling van energieblokken (hierna: het Koninklijk Besluit).  
 

2. Overeenkomstig artikel 3 van het Koninklijk Besluit moet de marktbeheerder van de 

energie-uitwisseling de vergunning van de minister hebben gekregen om de markt van de 

energie-uitwisseling te organiseren. Overeenkomstig artikel 8 van het Koninklijk Besluit legt 

de marktbeheerder van de energie-uitwisseling het marktreglement voor de markt van 

energie-uitwisseling die hij gaat organiseren ter goedkeuring voor aan de Minister.  
 

3. Belpex NV/SA (Belpex) werd bij ministerieel besluit van 11 januari 2006 (hierna: het 

"Erkenningsbesluit”) erkend als marktbeheerder voor de uitwisseling van energieblokken. Het 

marktreglement voor de markt voor energie-uitwisseling werd goedgekeurd door een 

ministerieel besluit van diezelfde dag “houdende de goedkeuring van het marktreglement 

voor de uitwisseling van energieblokken” (hierna: het “Besluit van het marktreglement”). Dit 

ministerieel besluit werd goedgekeurd nadat de CREG op 8 december 2005 haar advies (A) 

051208-CDC-496 over het ontwerp van marktreglement ingediend door de onderneming 

Belpex formuleerde. 
 

4. Het Erkenningsbesluit geeft Belpex de toestemming om een “day-ahead” markt voor 

de uitwisseling van energieblokken in België te organiseren (“de Belpex DAM”). Artikel 4, §2 

van het Erkenningsbesluit bepaalt dat Belpex binnen drie maanden na de eerste transactie 

op de Belpex DAM, een werkgroep samenroept om samen met de deelnemers de goede 

werking van het Marktreglement te onderzoeken. Deze werkgroep formuleert indien 

noodzakelijk voorstellen tot verbetering van het Marktreglement. Een verslag met de analyse 

door de werkgroep wordt aan de Minister afgeleverd binnen zes maanden na de eerste 

transactie.  
 

5. Anderzijds bepaalde de CREG in beslissing (B)060825-CDC-552 over de 

aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de N.V. Elia System Operator 

betreffende de methodes voor congestiebeheer en de methodes voor het toekennen 

aan de toegangsverantwoordelijken, van de beschikbare dagcapaciteit op de 

koppelverbindingen Frankrijk-België en België-Nederland via impliciete veilingen 

(hierna “beslissing 552”) dat de deelnemingskosten voor de dagelijkse, 



 4/10

grensoverschrijdende en occasionele energie-uitwisselingen in beperkte hoeveelheid 

moeten worden beperkt. De CREG herinnerde er in dat verband aan: 

 

dat zij bevoegd is op het punt van de toegangsvoorwaarden tot het net. De 

wetgever heeft overigens in artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 oktober 

2005 uitdrukkelijk vermeld dat de CREG in geval van marktkoppeling alle door 

het technisch reglement toegewezen bevoegdheden behield.  

 

Bovendien bevatten het koninklijk besluit van 20 oktober 2005, het 

marktreglement en de marktprocedures onder meer de voorwaarden voor 

beursdeelname.  

 

Ten slotte herinnert de CREG eraan dat Belpex verplicht is de regelgeving 

met betrekking tot de beurs toe te passen in overeenstemming met artikel 15 

van de elektriciteitswet, die hiërarchisch hoger staat, en volgens de CREG van 

openbare orde is. De CREG herinnert er ook aan dat Elia ondanks de aan 

Belpex toevertrouwde opdracht verantwoordelijk blijft voor de naleving van het 

in artikel 15 van de elektriciteitswet bepaalde recht van toegang tot het 

transmissienet. 

  
Bijgevolg, als de CREG vaststelt dat de toepassing van de regelgeving met 

betrekking tot de beurs het toegangsrecht tot het transmissienet, zoals 

bekrachtigd in artikel 20, §1 van richtlijn 2003/54/EG en in artikel 15 van de 

elektriciteitswet, rechtstreeks of onrechtstreeks beperkt of in feite op losse 

schroeven zet, zal de CREG bijgevolg Elia vragen om de CREG een voorstel 

ter goedkeuring voor te leggen ter uitvoering van artikel 6 van het technisch 

reglement en, indien nodig, zal de CREG alle middelen gebruiken waarover zij 

beschikt om het toegangsrecht tot het net te garanderen”1. 

 
6. Als antwoord op de bekommernissen van de CREG bezorgde Belpex aan de CREG 

een brief de dato 23 juni 2006 waarin Belpex ELIA meldt van plan te zijn een naar 

activiteitsvolume van de deelnemers gedifferentieerde tarifering ter goedkeuring voor te 

                                                 
1 Voornoemde beslissing 522 van de CREG, paragraaf 38. 
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leggen aan de Raad van Bestuur van Belpex uiterlijk binnen de zes maanden na de 

lancering van de aan de Franse en Nederlandse markt gekoppelde Belpex DAM: 

Het is de bedoeling van Belpex die tariferingwijze vast te stellen na raadpleging van 

de markt en in overleg met de Belpex Users’Group. In de brief zet Belpex uiteen dat 

niet kan worden uitgesloten dat de indiening van een nieuwe tariferingwijze een 

wijziging van het bij ministerieel besluit van 11 januari 2006 goedgekeurde 

marktreglement of een wijziging van de parametrering van het systeem noodzaakt. 

Belpex legt uit dat op basis van de praktijken van buitenlandse beurzen wordt 

overwogen om met de markt ten minste twee mogelijkheden te onderzoeken, met 

name: 

1) De invoering van een aanvullend tarief dat erin bestaat de vaste fees 

(toegangsrecht en/of jaarlijks recht) te beperken en de met het volume evenredige 

fees te verhogen om het break-even-point voor afnemers die beperkte hoeveelheden 

energie verhandelen, te verlagen; 

2) De invoering van een “broker model” dat de mogelijkheid biedt transacties te 

verrichten via een tussenpersoon. 

 

De CREG meent dat een dergelijke lichtere procedure voor deelneming aan de beurs 

voor marktpartijen die beperkte hoeveelheden energie wensen uit te wisselen, het 

mogelijk zou moeten maken discriminatie tussen de gebruikers van de 

koppelverbinding te vermijden2.  
 

7. In uitvoering van artikel 4, §2 van het Erkenningsbesluit en om tegemoet te komen 

aan de bekommernissen van de CREG, nodigde Belpex de deelnemers aan de Belpex DAM 

in haar e-mail van 24 januari 2007 uit om deel te nemen aan de bespreking over de 

herziening van het Marktreglement tijdens de Belpex werkgroep van 15 februari 2007. Ook 

de potentiële deelnemers aan de Belpex DAM die eerder al belangstelling voor Belpex 

hadden getoond, en een vertegenwoordiger van de Algemene Directie Energie werden voor 

deze werkgroep uitgenodigd  (in toepassing van artikel 4, §3, van het Erkenningsbesluit).  
 

                                                 
2 Paragrafen 64 en 65 van voornoemde beslissing 522 van de CREG. 
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8. Overeenkomstig artikel 4, §2 van het Erkenningsbesluit bezorgde Belpex de minister 

een verslag met de voorstellen tot wijziging van het marktreglement en een verslag van de 

bijeenkomst van de “Users’ Group”. 

 

9. De aanvraag tot wijziging van het marktreglement werd, samen met dit verslag, 

officieel door de minister aan de CREG betekend. 

 . 

 

 

II. BESPREKING WIJZIGINGEN 

 

10. De belangrijkste wijziging van het marktreglement betreft de invoering van een nieuw 

soort deelnemerschap van de Belpex DAM, namelijk een beperkte onrechtstreekse 

deelname via een tussenpersoon, die volledige toegang heeft tot de Belpex DAM. Belpex 

meent dat dit lidmaatschap de mogelijkheid zal bieden aan kleinere energieverbruikers, 

producenten of handelaars (hierna: "kleinere marktactoren") om deel te nemen aan de 

Belpex DAM. Volgens Belpex zijn de voornaamste bekommernissen van deze kleinere 

marktactoren enerzijds de hoge toegangsprijs en anderzijds de operationele complexiteit van 

het handelen op de Belpex DAM. 

 

11. Om aan deze bekommernissen tegemoet te komen, stelt Belpex voor een 

onrechtstreeks lidmaatschap te voorzien met (i) een verminderde eenmalige toetredingsprijs 

(500 euro in plaats van 12.500 euro) en een verminderde jaarlijkse vaste 

lidmaatschapsvergoeding (5.000 euro in plaats van 25.000 euro) en dat (ii) een delegatie van 

de operationele aspecten van het handelen op de Belpex DAM aan een derde, die een 

deelnemer is van de Belpex DAM, impliceert. De variabele operationele vergoeding van 0,14 

euro/MWh en alle andere vergoedingen zullen dezelfde zijn als bij een rechtstreekse 

deelneming. 

 

12. De onrechstreekse deelnemer krijgt het recht op een read-only toegang tot het 

Transactieplatform. De onrechtstreekse deelnemer is gebonden door de financiële 

verbintenissen die voortvloeien uit de contracten die voor zijn rekening zijn gesloten door zijn 

tussenpersoon en voor het verschaffen van de vereiste zekerheden ter dekking van zijn 

financiële verplichtingen. De onrechtstreekse deelnemer zal ook verantwoordelijk zijn voor 

de nominatie bij de transmissienetbeheerder van de elektriciteit die hij op de Belpex DAM 

heeft verkocht of gekocht via zijn tussenpersoon.  
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13. Om tot een onrechtstreekse deelname te komen moet er een overeenkomst gesloten 

worden tussen Belpex, de onrechtstreekse deelnemer en een rechstreekse deelnemer (de 

tussenpersoon). Belpex wenst niet tussen te komen in de commerciële en juridische relatie 

tussen de rechtstreekse en onrechtstreekse deelnemer. De gedetailleerde voorwaarden en 

modaliteiten van hun samenwerking zullen dus door de deelnemer en de onrechtstreekse 

deelnemer moeten worden bepaald in een tussen hen te sluiten overeenkomst.  

 

14. Momenteel treden sommige deelnemers al op voor kleinere marktactoren. De 

deelnemers treden als tussenpersoon op voor de kleinere marktactoren en bieden in hun 

plaats op Belpex DAM, waarna de tussenpersoon de gekochte of verkochte energie 

bilateraal verkoopt aan of koopt van de kleine marktactor voor wie de tussenpersoon is 

opgetreden. De gedetailleerde voorwaarden en modaliteiten van deze samenwerking worden 

tussen de deelnemer en de kleinere marktactor bepaald. 

 

15. Het voorstel van Belpex geeft de mogelijkheid aan kleinere marktactoren om 

rechtstreeks gefactureerd te worden door Belpex voor hun gekochte of verkochte energie. 

Tevens moet de kleine marktactor zelf instaan voor het verschaffen van de vereiste 

zekerheden ter dekking van zijn financiële verplichtingen. Hierdoor wordt de dienstverlening 

van de tussenpersoon aan de kleine marktactor beperkt tot het handelen op de Belpex DAM. 

 

16.  Het voorstel van Belpex is gelijkaardig aan het systeem van Membership Light dat 

bestaat op de Nederlandse elektriciteitsbeurs APX, waarmee Belpex gekoppeld is. De 

jaarlijkse vaste lidmaatschapsvergoeding voor dit soort lidmaatschap is voor APX 1.500 euro, 

zonder eenmalige toetredingsprijs. Het voorstel van Belpex voorziet in een jaarlijkse vaste 

lidmaatschapsvergoeding 5.000, met een eenmalige toetredingsprijs van 500 euro. 

 

17. Op APX is er ook nog een derde soort lidmaatschap: naast de Full Member en de 

Light Member is er ook de Limited Member: De Limited Member betaalt een eenmalige 

toetredingsprijs van 2.500 euro en een jaarlijkse vaste lidmaatschapsvergoeding van 5.000 

euro. Het verhandelbare volume is beperkt tot 15 MWh. Het succes van deze formule is zeer 

beperkt.  

 

18. Het beperkte succes van de Limited Member op APX betekent niet dat dit systeem 

geen rol speelt in de elektriciteitsmarkt. Zelfs als er geen gebruik van gemaakt wordt, 

concurreert het systeem met het minder transparante systeem van de onrechtstreekse 
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deelneming waarbij een tussenpersoon, die tevens deelnemer is op de Belpex DAM, 

optreedt voor een kleinere marktactor, zoals dat nu reeds gebeurt op de Belpex DAM.  

 

19. De CREG staat positief tegenover het creëren van een nieuwe soort lidmaatschap 

opdat de toegang tot de elektriciteitsbeurs aantrekkelijker gemaakt wordt voor kleinere 

marktactoren. Door een extra soort deelnemerschap te creëren wordt de mogelijkheid om 

een toegang te hebben tot de elektriciteitsbeurs vergroot. De CREG adviseert dan ook de 

minister om het voorstel van Belpex goed te keuren.  

 

20. De CREG herinnert aan het voorbehoud dat zij in § 38 van beslissing 552 formuleert 

over de voorwaarden voor toegang tot de beurs die ook de toegang tot het net bepalen. In 

dat verband en om de toegang tot het net niet te beperken ontving de CREG het voorstel van 

Belpex om de twee opties te onderzoeken teneinde de toegang tot de beurs interessanter te 

maken voor marktspelers die beperkte energiehoeveelheden willen uitwisselen. Uit het 

dossier blijkt dat er slechts één optie onderzocht is. 
 

21. Het voorstel voorziet in een rechtstreekse facturatie aan de kleine marktactoren van 

de verhandelde energie. Tevens moet de kleine marktactor zelf instaan voor het verschaffen 

van de vereiste zekerheden ter dekking van zijn financiële verplichtingen. Hierdoor wordt de 

dienstverlening van de tussenpersoon aan de kleine marktactor beperkt tot het handelen op 

de Belpex DAM, wat een vorm van standaardisatie is, aangezien het bilaterale 

dienstenpakket dat de tussenpersoon aanbiedt aan de kleine marktactor verkleint. Tevens 

verleent het systeem een read-only toegang tot het handelsplatform.  

 

22. De CREG betwijfelt of dit voorstel tegemoet komt aan de twee genoemde 

voornaamste bekommernissen van de kleine marktactoren. Ten eerste, de administratieve 

last die de facturatie voor verhandelde energie met zich meebrengt zal inderdaad 

waarschijnlijk verminderen in het voorgestelde systeem, maar er is geen verschil in de 

operationele complexiteit van het handelen op de Belpex DAM: zowel in de huidige situatie 

als in het voorstel wordt dit gedelegeerd naar de tussenpersoon, die deze operationele 

kosten, die dus niet gedaald zijn, zal doorekenen. Ten tweede, de jaarlijkse toegangsprijs is 

met 5.000 euro meer dan drie keer duurder dan deze op APX voor een soortgelijk 

lidmaatschap (namelijk 1.500 euro). 

 

23. De CREG betreurt dat Belpex geen alternatieven heeft onderzocht om tegemoet te 

komen aan de bekommernis van de kleine marktactoren in verband met de operationele 

complexiteit voor het ingeven van biedingen. Momenteel kan men geen automatische 
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biedingen ingeven op het handelsplatform. Nochtans zou dit de operationele complexiteit 

gevoelig verminderen. Tevens kan men slechts twee weken op voorhand biedingen ingeven 

op het handelsplatform. Deze tijdslimiet, eigen aan het onderliggende informatica-systeem 

dat overgenomen is van APX, is al een aantal jaren vastgelegd op twee weken, voornamelijk 

wegens informatica-technische overwegingen in verband met de snelheid van het systeem. 

Men zou kunnen verwachten dat deze tijdslimiet ondertussen zonder problemen zou kunnen 

opgetrokken worden, gezien de ontwikkelingen op het vlak van de informatica en de 

daarbijbehorende verhoogde datasnelheden. In ieder geval blijkt uit het dossier niet dat 

Belpex deze optie heeft onderzocht. 

 

24. De CREG wijst erop dat de uitnodiging van Belpex voor de marktconsultatie 

onvoldoende duidelijk was dat deze marktconsultatie handelde over het invoeren van een 

nieuw soort deelnemerschap dat zou tegemoet moeten komen aan de twee voornoemde 

bekommernissen van de kleine marktactoren. In de e-mail met de uitnodiging wordt 

gesproken over de "Revision of the Market Rules", samen met nog drie andere 

agendapunten. De relatief geringe opkomst (17 deelnemers die 8 marktpartijen 

vertegenwoordigden, waaronder 1 kleinere marktactor) wordt niet noodzakelijk enkel 

hierdoor verklaard, maar het kan wel medebepalend geweest zijn. Men kan in ieder geval 

niet spreken van een ruime consultatie onder de kleinere marktactoren, terwijl het voorstel 

juist de kleinere marktactoren aanbelangt. 

 

25. De CREG is bijgevolg niet overtuigd dat het voorstel van Belpex op de best mogelijke 

manier tegemoet komt aan de bekommernissen van de kleinere marktactoren, die hernomen 

zijn in §§63 tot 65 van beslissing 552. De CREG is van mening dat Belpex dit verder moet 

onderzoeken. Daarbij denkt de CREG onder meer aan de eerste optie en aan het verlagen 

van de operationele complexiteit van het handelen op de beurs. 

 

26. De CREG heeft geen opmerkingen op de correcties die zijn aangebracht om een 

aantal vertaalinconsistenties tussen de Nederlandstalige, Franstalige en de (officieuze) 

Engelstalige versie van het Marktreglement weg te werken.  

 

27. De CREG heeft geen opmerkingen op de vervanging van de term "trilaterale 

marktkoppeling" door de term "multilaterale marktkoppeling" met het oog op een mogelijke 

uitbreiding in de toekomst. 






