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ADVIES 

 
Op 21 december 2009 ontving de COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE 

ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna: de CREG) per e-mail van Belpex een dossier 

betreffende een aanvraag tot goedkeuring van de door Belpex voorgestelde wijzigingen aan 

het Belpex marktreglement dat zij diezelfde dag aan de Minister van Economie, Energie, 

Buitenlandse handel en Wetenschapsbeleid (hierna: de minister) ter goedkeuring had 

voorgelegd. Op 22 december 2009 ontving de CREG de schriftelijke versie van Belpex‟ 

schrijven. 

 

Op 18 januari 2010 ontving de CREG een brief van de minister, waarin hij de CREG vroeg 

hem haar advies over de wijziging van het reglement over te maken binnen de wettelijk 

gestelde termijn van 40 dagen. 

 

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 Commissie voor het Bank-, Financie- en 

Assurantiewezen (hierna: de CBFA) goed te keuren of af te wijzen. 

 

Onderhavig voorstel werd goedgekeurd door het Directiecomité op de zitting van 11 februari 

2010. 
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I. Situering van Belpex’ aanvraag in het wettelijk 

kader  

 

1. Het huidige advies heeft betrekking op een wijziging van het marktreglement voor de 

energiebeurs Belpex. Het wettelijk kader bestaat in de eerste plaats uit het koninklijk besluit 

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

voor de uitwisseling van energieblokken (hierna: koninklijk besluit), dat werd genomen ter 

uitvoering van artikel 18 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt (hierna: de elektriciteitswet).  

 

Het koninklijk besluit legt het reglementair kader vast waaraan energiebeurzen die 

elektriciteit als commodity verhandelen dienen te voldoen. Het besluit bevat de algemene 

basisbeginselen inzake de organisatie en het beheer van een dergelijke markt, de toegang 

ertoe en de werking ervan. 

 

2. Daarnaast kende het koninklijk besluit aan de marktbeheerder de bevoegdheid toe 

om een marktreglement en marktprocedure op te stellen.  

 

Het marktreglement bevat de algemene regels die gelden voor de respectievelijke markt, dat 

vooraf ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de minister. De algemene regels 

moeten onder meer betrekking hebben op het plaatsen van orders op de markt, de fixing of 

de gedragsregels die moeten worden nageleefd bij elke transactie op de markt.1 Het 

koninklijk besluit laat de minister ook steeds toe om zelf wijzigingen aan het marktreglement 

op te leggen (b.v. in het kader van een onvolledig of deficiënt marktreglement of indien 

algemene regels, al dan niet verhuld als uitvoeringsbepalingen, zouden zijn opgenomen in 

de marktprocedures in plaats van het marktreglement).  

 

Het huidige marktreglement werd vastgelegd via het ministerieel besluit van 20 december 

2007 tot goedkeuring van de wijzigingen aan het marktreglement voor de uitwisseling van 

energieblokken.  

 

De marktprocedures bevatten loutere uitvoeringsbepalingen, en kunnen eenzijdig door de 

marktbeheerder worden gewijzigd. De marktprocedures worden niet in het koninklijk besluit 

                                                 

1
 Zie artikel 8, §2, van het koninklijk besluit. 
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bij naam vernoemd en kunnen meerdere soorten documenten bestrijken (een procedureel 

reglement, communiqués, etc.). De marktprocedures vereisen geen voorafgaande 

ministeriële goedkeuring. 

 

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

marktbeheerder werd toegekend. Theoretisch bestaat de mogelijkheid dat ook andere 

ondernemingen een energiebeurs voor de verhandeling van elektriciteit als commodity 

kunnen oprichten. De CREG aanvaardde evenwel het principe van een impliciete veiling van 

de capaciteit van de koppelverbindingen op dagbasis. Door de energiebeurs van Belpex te 

koppelen met APX en Powernext, beschikt Belpex hierdoor over een de facto 

monopoliepositie als internationale Belgische energiebeurs.2 Marktspelers die op dagbasis 

toegang tot buitenlandse markten wensen, kunnen zich enkel nog richten tot Belpex‟ 

handelsplatformen. 

 

Aangezien Belpex bijgevolg een belangrijke toegangspoort vormt voor trading met het 

buitenland, neemt het belang van de wijze waarop elektriciteit wordt verhandeld op Belpex‟ 

handelsplatformen nog meer toe. De bijzondere rol van Belpex voor de toegang tot de 

buitenlandse markt benadrukt het belang van de ministeriële goedkeuring van de algemene 

regels die gelden op deze platformen in het marktreglement. 

 

De CREG verwijst hierbij eveneens naar haar opmerkingen die zij maakte in paragraaf 38 

van haar beslissing van 25 augustus 20063, waarin zij stelde dat de door Belpex 

voorgestelde en toegepaste regels geen belemmering mogen vormen voor de toegang tot 

het net. 

 

                                                 

2
 Het staat andere ondernemingen natuurlijk vrij om ook een energiebeurs in België op te richten, die zij dan 

zouden kunnen koppelen aan buitenlandse beurzen. De CREG is ook niet gebonden aan Belpex en kan de 

dagcapaciteit in theorie eventueel ook spreiden over en toekennen aan meerdere handelsplatformen. Een 

dergelijke beslissing heeft evenwel een impact op de liquiditeit en leefbaarheid van alle betrokken beurzen, en 

kan bijgevolg niet wenselijk zijn. 

3
 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. 



   5/9 

II. Bespreking van het voorstel van Belpex 

 

4. In het toelichtingsdossier meldt Belpex dat de huidige wijzigingen aan het 

marktreglement worden voorgesteld naar aanleiding van de marktkoppeling van de 

Belgische, Nederlandse en Franse hub (Belpex, APX B.V. en EPEX Spot SE) met de Duitse 

hub (EPEX Spot SE). 

 

Er zijn vier belangrijke wijzigingen aan het marktreglement die in het huidige dossier worden 

voorgesteld door Belpex : de introductie van negatieve prijzen, een veralgemening van de 

“request voor quotes” procedure, “geprofileerde” blok orders en de introductie van een 

publicatie van preliminaire resultaten. De voorgestelde wijzigingen worden hieronder kort 

besproken. 

 

A. Introductie van negatieve prijzen 

 

5. Het indienen van „negatieve prijzen‟ op een beurs houdt in dat een deelnemer bereid 

is om een andere deelnemer te vergoeden om zijn elektriciteit af te nemen. In een dergelijke 

situatie betaalt m.a.w. de leverancier om te mogen leveren aan de afnemer. In het 

toelichtingdossier verduidelijkt Belpex dat een dergelijke constructie economisch 

verantwoord kan worden, aangezien de betrokken deelnemer/leverancier anders riskeert om 

subsidies of steunmechanismen voor de productie van elektriciteit op basis van 

hernieuwbare of milieuvriendelijke energiebronnen te verliezen, of grotere kosten heeft met 

het stilleggen en terug opstarten van een productie-eenheid dan met het vergoeden van de 

afnemer. Belpex merkt daarnaast op dat negatieve prijzen momenteel reeds op EPEX Spot, 

APX B.V. en Nord Pool Spot worden aangeboden of worden overwogen.  

 

6. Het toelaten van negatieve prijzen biedt inderdaad zowel voordelen voor de 

leverancier als de verkrijger van elektriciteit. De leveranciers kunnen een economisch 

voordeel behouden door te blijven produceren, terwijl de verkrijgers van elektriciteit niet 

hoeven te betalen maar integendeel vergoed worden om elektriciteit te verbruiken. 

 

7. Naast de duidelijke voordelen wenst de CREG er echter ook op te wijzen dat de 

introductie van een dergelijke biedingsysteem bepaalde risico‟s met zich mee brengt. Er is 

een risico dat de prijs op de beurs immers niet de werkelijke kost van de opgewekte 

elektriciteit weerspiegelt. De frequentie en de amplitude van deze negatieve prijzen kunnen 

beïnvloed worden door de invoering van een nieuw regelgevend kader in Duitsland, dat de 
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producenten van windenergie ertoe verplicht heel hun productie op de Duitse beurs aan te 

bieden.  

 

8.         Tot slot dient te worden onderstreept dat het voorstel van Belpex de mogelijkheid 

beoogt om zijn toevlucht te nemen tot negatieve prijzen zonder de precieze modaliteiten voor 

het in werking stellen van deze maatregelen te specificeren. Vandaar dat de CREG 

bijzondere aandacht zal besteden aan de « timing » van de toepassing van deze 

mogelijkheid (bijvoorbeeld bij de totstandkoming van de marktkoppeling), aan het eventuele 

progressieve karakter van deze toepassing en aan de omvang van de toegelaten negatieve 

prijzen. 

 

De CREG zal tevens aandacht besteden aan de impact die deze maatregel zou kunnen 

hebben op de kwaliteit van het prijssignaal gevormd door Belpex.   

 

9. Mocht blijken uit het toezicht van de CREG dat de toepassing van deze maatregel de 

elektriciteitsmarkt ongunstig zou beïnvloeden, zal de CREG de minister hiervan op de hoogte 

brengen. De CREG wijst er in dit kader op dat de minister steeds wijzigingen aan het 

marktreglement kan opleggen overeenkomstig artikel 8, §4, van het koninklijk besluit van 20 

oktober 2005. 

 

B. Veralgemening “Request voor quotes” procedure 

 

10. Het toepassen van een procedure van verzoek tot orderindiening (“request for 

quotes”) houdt in dat het orderboek wordt heropend en dat de deelnemers de kans krijgen 

nieuwe bids in te dienen indien de matching van de eerder ingediende bids de feitelijke 

marktsituatie manifest onjuist zou reflecteren.  

 

Om marktverstoringen te vermijden dient de request voor quotes procedure in uitzonderlijke 

omstandigheden te worden gehanteerd. Artikel 35 van het marktreglement schrijft 

momenteel voor dat de procedure enkel kan worden toegepast bij gehele of gedeeltelijke 

ontkoppeling van Belpex met de andere beurzen. Tot nu toe heeft Belpex nog nooit het 

gebruik van een request for quotes procedure moeten overwegen. 

 

11. In het toelichtingdossier argumenteert Belpex dat de voorwaarden voor een request 

for quotes procedure weliswaar relevant was in de huidige operationele context van de 

trilaterale marktkoppeling, maar minder geschikt is voor de efficiënte werking van de 

energiebeurs in de context van de marktkoppeling met de Duitse EPEX Spot, gelet op de 
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sterk toenemende onderlinge beïnvloeding van de gekoppelde beurzen op het uiteindelijke 

matchingresultaat. 

 

Belpex stelt dan ook voor om een request for quotes procedure te organiseren die niet meer 

uitsluitend gebaseerd is op de geanticipeerde matchingresultaten van Belpex‟ eigen 

orderboek, maar op deze van de gezamenlijke gekoppelde markten. 

 

12. De CREG begrijpt de aangehaalde redenen voor een aangepaste “request voor 

quotes” procedure en evalueert het voorstel in principe gunstig. Wel moet opgepast worden 

dat de request voor quotes niet marktverstorend zou kunnen gaan werken door een 

oneigenlijk of al te frequent gebruik van de procedure. Indien het marktreglement op dit punt 

wordt aangepast, zal de CREG in de toekomst dan ook nauwlettend toezien dat deze 

procedure op correcte wijze wordt aangewend. 

 

C. “Geprofileerde” Blok Orders 

 

13. In principe kan een deelnemer het volume van een blok order niet wijzigen. Het geboden 

volume geldt voor elk uur van het betrokken blok order. Geprofileerde blok orders daarentegen 

laten de deelnemer toe om het volume ook binnen het blok order te wijzigen en aan te passen 

aan zijn noden. 

 

14. Een geprofileerd blok order laat dan ook toe dat de deelnemer zijn biedingen beter kan 

afstemmen op de technische kenmerken van hun productiepark. Met name de ramping van 

machines kan door een dergelijk blok order gemakkelijker gemodelleerd worden in een bid.  

 

Dit voorstel ter wijziging van het marktreglement kan dan ook gunstig worden beoordeeld. 

 

D. Introductie van publicatie van preliminaire resultaten en andere wijzigingen 

 

15. Daarnaast wordt voorgesteld dat deelnemers de resultaten van de matching kunnen 

ontvangen alvorens de netbeheerders de berekende elektriciteitsstromen tussen de 

gekoppelde markten valideren. Op deze wijze kunnen de deelnemers anticiperen op de 

definitieve matchingresultaten en eventuele andere nodige operationele of commerciële 

handelingen stellen.  

 

In het toelichtingdossier meldt Belpex dat zich tot op heden nog geen situatie heeft 

voorgedaan waar de door de matching berekende elektriciteitsstromen tussen de 
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gekoppelde markten de ter beschikking gestelde capaciteiten overschrijden. Belpex meldt 

dat een dergelijke gebeurtenis haar ook voor de toekomst onwaarschijnlijk lijkt. In principe 

zijn er dan ook geen verschillen te verwachten tussen de door Belpex gecommuniceerde 

preliminaire resultaten en de definitieve resultaten. 

 

Aangezien de voorgestelde wijziging aan het marktreglement de day-ahead planning van de 

marktdeelnemers beoogt te vergemakkelijken maar het risico op mogelijke marktverstoring 

erg beperkt blijft, kan dit voorstel gunstig worden geëvalueerd. 

 

16. Tot slot worden nog enkele kleinere aanpassingen aan het marktreglement 

voorgesteld en taalkundige correcties doorgevoerd, die na evaluatie evenmin problematisch 

lijken. 
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BESLUIT 

 

17. Belpex‟ voorstel van wijziging van marktreglement werd ingediend naar aanleiding 

van de marktkoppeling van de Belgische, Nederlandse en Franse hub (Belpex, APX B.V. en 

EPEX Spot SE) met de Duitse hub (EPEX Spot SE). 

 

In het ingediende dossier stelt Belpex voornamelijk vier wijzigingen aan het marktreglement 

voor: de introductie van negatieve prijzen, een veralgemening van de “request voor quotes” 

procedure, “geprofileerde” blok orders en de introductie van een publicatie van preliminaire 

resultaten.  

 

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

dossier geen problematische aspecten bevat. Wel dient de procedure voor request voor 

quotes omzichtig te worden gebruikt en dient toegezien te worden op de frequentie en 

impact van eventuele negatieve beursprijzen op de marktwerking in België. 

 

19. Omwille van de in het huidige advies uiteengezette redenen beoordeelt de CREG het 

door Belpex op 21 december 2009 ingediende dossier dan ook gunstig en verleent de CREG 

aan de minister het advies om de voorgestelde wijzigingen aan het Belpex marktreglement 

goed te keuren. 

 

 

 
 

 

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