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ADVIES 
 
Op 22 oktober 2007 ontving de COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE 

ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna: de CREG) per e-mail een brief de dato 22 oktober 

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 23 

oktober 2007 ontving de CREG tevens een schriftelijke versie van de brief van Belpex. 

 

Op 5 november 2007 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. 

 

De CREG stuurde op 6 november 2007 een brief naar Belpex met een verzoek om verdere 

inlichtingen. Op 16 november 2007 antwoordde Belpex op dit verzoek en bezorgde zij de 

CREG de gegevens ten informatieve titel. De CREG voegt het antwoord van Belpex en de 

bijbehorende documentatie in bijlage aan onderhavig advies. 

 

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 6 december 

2007. 
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In het eerste luik wordt het voorstel van wijziging van marktreglement gesitueerd in het 

relevante juridisch kader. In het tweede luik wordt het voorstel van Belpex (de oprichting van 

twee nieuwe markten als de algemene benadering voor de wijziging van het bestaande 

marktreglement) besproken. Het derde luik bevat een algemene en artikelsgewijze 

bespreking van het voorgestelde en gewijzigde marktreglement. Een conclusie met de 

belangrijkste inhoudelijke opmerkingen sluit het advies af. 
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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 

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 hierbij 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). 

 

De marktprocedures bevatten loutere uitvoeringsbepalingen, en kunnen eenzijdig door de 

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

bij naam vernoemd en kunnen meerdere soorten documenten bestrijken (een procedureel 

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

ministeriële goedkeuring. 

 

                                                 
1 Zie artikel 8, §2, van het koninklijk besluit. 
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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. 

 

4. De CREG merkt tot slot op dat het oorspronkelijke marktreglement, dat als basis dient 

voor Belpex’ huidige voorstel, reeds uitgebreid door de CREG werd besproken in haar 

advies van 8 december 20054. Voor zover Belpex’ huidige voorstel het oorspronkelijke 

marktreglement ongewijzigd laat, bevestigt de CREG de destijds gegeven opmerkingen en 

verwijst zij naar de bespreking in het advies van 8 december 2005. 

                                                 
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. 
4 Advies (A) 051208-CDC-496 over het ontwerp van marktreglement ingediend door de onderneming Belpex. 
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II. Het voorstel van Belpex 
 

A. De nieuw op te richten markten 
 

5. Belpex meldt in haar dossier dat zij twee nieuwe handelsplatformen, de Belpex 

CoDAM en de Belpex CIM, wenst op te richten, die zouden functioneren naast de reeds 

bestaande Belpex DAM. Het door Belpex ingediende dossier bevat een schematisch 

overzicht van de kenmerken van de verschillende platformen. 

 

De belangrijkste verschilpunten tussen de drie handelsplatformen situeren zich in de 

verhandelingswijze en het tijdstip van verhandeling. De nieuw op te richten 

handelsplatformen zullen de elektriciteit enerzijds verhandelen op doorlopende wijze, en 

onderscheiden zich zo van de Belpex DAM waar slechts éénmaal per dag wordt verhandeld 

via een veilingprocedure. 

 

Qua tijdstip overlapt de verhandeling op de nieuwe platformen anderzijds gedeeltelijk met de 

Belpex DAM. Terwijl de Belpex DAM elektriciteit verhandelt de dag voor de fysieke levering, 

kan op de Belpex CoDAM zowel twee dagen alsook de dag voor de fysieke levering 

verhandeld worden. De Belpex CIM verhandelt op de dag voor de levering of op de dag zelf, 

maar kort voor de fysieke levering.  

 

6. De CREG verwelkomt in principe het initiatief van Belpex om deze twee nieuwe 

handelsplatformen op te zetten. De Belpex CIM geeft marktspelers de mogelijkheid om hun 

positie tijdens de dag aan te passen om te reageren op onverwachte gebeurtenissen. Dit is 

vooral belangrijk voor nieuwkomers op de Belgische elektriciteitsmarkt die over weinig of 

geen eigen productiemiddelen beschikken. De Belpex CoDAM kan gezien worden als een 

alternatief voor de OTC-handel ("over the counter") op korte termijn. De belangrijkste 

voordelen zijn de anonimiteit en de verhoogde transparantie die deze markt biedt. 

 

7. Belpex heeft ook een marktconsultatie uitgevoerd. Uit de aanwezigheidlijst van deze 

consultatie dat Belpex ons ter informatieve titel beschikbaar gesteld heeft, blijkt dat het 

deelnemersveld gevarieerd was. Uit het verslag van de discussie blijkt verder dat de 

marktspelers in principe positief staan tegenover de invoering van een CoDaM en een CIM. 

 

8. De CREG wijst erop dat in het voorstel van Belpex de twee nieuwe 

handelsplatformen niet gekoppeld zijn met de twee naburige beurzen, Powernext en APX.  
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B. Wijziging van het marktreglement 
 

9. Belpex zal voor de nieuwe markten geen nieuwe aanvraag als marktbeheerder 

indienen bij de minister. Wel is het van plan om de minister op de hoogte te brengen van een 

wijziging van het dossier dat Belpex destijds indiende voor de oprichting van de Belpex DAM. 

Volgens de benadering van Belpex is op het huidige ogenblik enkel een wijziging van het 

marktreglement nodig. 

 

10. Belpex’ huidige marktreglement is op dit ogenblik namelijk specifiek toegespitst op de 

DAM en bevat hierdoor enkel de algemene regels voor dit handelsplatform. Het is de 

bedoeling van het huidige voorstel van Belpex om het toepassingsgebied van het huidige 

marktreglement uit te breiden en het marktreglement op bepaalde punten aan te passen 

zodat ook de algemene regels voor de handelsplatformen CoDAM en CIM aan het 

marktreglement kunnen worden toegevoegd. 

 

11. Meer in het bijzonder beoogt het voorstel dit te doen door de verwijzingen naar de 

Belpex DAM in het marktreglement op te heffen en te vervangen door twee nieuwe 

begrippen, met name “de Belpex Spot Market” en “het Marktsegment”. Met de “Belpex Spot 

market” worden de drie handelsplatformen in hun geheel bedoeld (DAM, CoDAM en CIM). 

Het begrip “Marktsegment” heeft betrekking op een individueel handelsplatform.  

 

De platformen DAM, CoDAM en CIM worden evenwel nergens in het gewijzigde 

marktreglement bij naam vernoemd of inhoudelijk gedefinieerd. De beschrijving van de 

individuele handelsplatformen, hun belangrijkste kenmerken en toepassingsvoorwaarden 

zullen volgens Belpex’ voorstel worden opgenomen in de nog te wijzigen Marktprocedures. 

Zoals vermeld in paragraaf 2, vereist deze wijziging geen ministeriële goedkeuring. 

 

Ook wat betreft de specifieke kenmerken van de markten, zoals leveringsperiode en 

tijdsduur of verhandelingswijze, worden alle preciseringen uit het bestaande marktreglement 

gehaald en vervangen door algemene definities (zoals de termen Instrument, 

Instrumentseries of Instrumentspecificaties). Ook hier gebeurt de invulling van deze 

begrippen in de Marktprocedures. 
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III. Bespreking van het voorgestelde gewijzigde 

marktreglement 
 

A. Ontbreken van algemene regels voor DAM, CoDAM en CIM in het 
gewijzigde marktreglement 
 

12. Zoals vermeld in paragraaf 2, dient het marktreglement de algemene regels te 

beschrijven die gelden voor de betrokken markt. Het koninklijk besluit verhindert niet dat één 

marktreglement meerdere markten of handelsplatformen beschrijft en hierdoor een ruim 

toepassingsgebied heeft, zolang de algemene regels die betrekking hebben op deze 

markten op voldoende wijze in het marktreglement opgenomen zijn.  

 

Deze benadering wordt in de huidige situatie voorgesteld. De bedoeling is dat enerzijds 

bepaalde principes die gelden voor alle markten of handelsplatformen (DAM, CoDAM en 

CIM) op een globale wijze beschreven worden, en dat anderzijds de algemene regels voor 

de DAM, CoDAM en CIM in één marktreglement worden opgenomen. Op deze wijze kan een 

veelvoud van marktreglementen of veelvuldige herhalingen van dezelfde regel in hetzelfde 

marktreglement vermeden worden. 

 

13. Op zich is de CREG een voorstander van een dergelijke benadering. Een constructie 

van een marktreglement waarbij herhaling zo veel mogelijk wordt vermeden, is aan te 

bevelen, zolang de algemene regels van de desbetreffende markten en handelsplatformen 

duidelijk in het marktreglement vermeld staan. 

 

14. Toegespitst op het huidige dossier betekent deze aanpak dat Belpex’ voorstel naast 

de algemene regels die gemeenschappelijk zijn, ook de algemene regels moet bevatten die 

specifiek gelden voor de DAM, de CoDAM en de CIM. Los van het feit of de DAM, de 

CoDAM en de CIM moeten beschouwd worden als aparte “markten” in de zin van het 

koninklijk besluit5 dan wel als marktsegmenten of handelsplatformen, vereist het koninklijk 

besluit immers dat deze markten, marktsegmenten of handelsplatformen moeten voldoen 

aan de regels van het koninklijk besluit. Dit wordt overigens evenmin betwist door Belpex in 

haar voorstel. 

                                                 
5 Zie paragrafen 18 tot 21 van dit advies, waar de CREG uiteenzet dat de handelsplatformen DAM, de CoDAM en 

de CIM beschouwd moeten worden als « markten » in de zin van het koninklijk besluit.  
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Dit houdt in dat deze markten, marktsegmenten of handelsplatformen ook moeten voldoen 

aan de vereisten aangaande het marktreglement. Volgens het koninklijk besluit dient het 

marktreglement de algemene regels te bevatten aangaande de desbetreffende markt. Indien 

de DAM, de CoDAM en de CIM aparte markten zijn, is de noodzaak van algemene regels die 

specifiek gelden voor deze markten overduidelijk.  

 

Zelfs indien twee of drie marktsegmenten of handelsplatformen (bv een DAM en een 

CoDAM) gezamenlijk één “markt” zouden vormen, dienen de algemene regels van elk 

specifieke marktsegment of handelsplatform te worden beschreven in het marktreglement. 

Zoniet bestaat het reëel risico dat het marktreglement verzandt in een verzameling van 

gemeenschappelijke regels of potentiële algemene regels, wat tot een nietszeggende tekst 

leidt. Een dergelijke benadering strookt overigens ook niet met de werkelijkheid, aangezien 

de marktsegmenten of handelsplatformen niet door potentiële algemene regels maar wel 

door een concrete combinatie van algemene regels worden geregeld. 

 

15. Belpex’ voorstel van wijziging van marktreglement volgt deze benadering evenwel 

niet. Het ontwerp beschrijft weliswaar de algemene regels die gemeenschappelijk zijn voor 

de DAM, de CoDAM en de CIM, en de regels die in theorie kunnen gelden voor deze 

markten, maar het voorgestelde gewijzigde marktreglement laat na om duidelijk te bepalen 

welke algemene regels nu gelden voor welke markt.  

 

Zoals de artikelsgewijze bespreking in meer detail zal aantonen, is het resultaat van deze 

aanpak een verzameling van algemene regels, die mogelijk maar niet noodzakelijk in de 

praktijk op de desbetreffende markten geldig kunnen zijn. De regels zijn eventuele 

bouwinstrumenten, maar of zij daadwerkelijk zullen worden gebruikt, valt op basis van het 

gewijzigde marktreglement niet te achterhalen. De precieze definiëring van de markten en de 

keuze welke algemene regels specifiek worden aangewend voor een concrete markt wordt 

door het voorgestelde gewijzigde marktreglement volledig overgelaten aan de 

Marktprocedures. 

 

Een sprekend voorbeeld is de voorgestelde oprichting van de CoDAM en de CIM, die de 

rechtstreekse aanleiding vormt om het huidige marktreglement te wijzigen. Belpex beschrijft 

weliswaar de basiskenmerken en de werkwijze van de CoDAM en de CIM in haar dossier 

aan de minister, maar in het voorgestelde gewijzigde marktreglement zelf kan op geen 

enkele wijze de beschrijving van deze twee markten teruggevonden worden. De basiskeuzes 

die de essentie uitmaken van het handelsplatform – zoals de keuze of de elektriciteit op de 
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markt day-ahead of intraday wordt verhandeld, of de clearing plaats vindt op continue wijze 

of éénmaal per dag of zelfs of de markt wordt gekoppeld aan buitenlandse beurzen of niet – 

staat niet beschreven in het voorgestelde gewijzigde marktreglement maar vindt per markt 

enkel plaats in de Marktprocedures. 

 

16. Een dergelijke aanpak dient stellig te worden afgekeurd. Vooraleer de minister zijn 

goedkeuring aan een marktreglement kan verlenen, moet hij immers weten welke algemene 

regels gelden voor de markten die door dit marktreglement worden geregeld. Het door 

Belpex voorgestelde gewijzigde marktreglement laat de minister een dergelijke beoordeling 

niet toe. De algemene regels die momenteel in het voorgestelde marktreglement vermeld 

staan, geven enkel aan wat theoretisch eventueel kan gelden in een bepaalde markt. 

 

De keuze van de marktbeheerder welke algemene regels voor een bepaalde markt zullen 

worden aangewend, zou volgens Belpex’ voorstel worden beschreven in de 

Marktprocedures. De Marktprocedures zullen hierdoor echter op onrechtmatige wijze worden 

aangewend. Zoals vermeld in paragraaf 2, dienen Marktprocedures immers uitsluitend voor 

louter procedurele uitvoeringen, reden waarom het koninklijk besluit overigens toeliet dat de 

Marktprocedures zonder ministeriële goedkeuring door de marktbeheerder kan worden 

opgesteld of gewijzigd.  

 

De concrete oprichting van handelsplatformen, en de keuze welke regels hier gelden en in 

welke omstandigheden en voorwaarden, vormt echter de kern en basis van de werking van 

deze markt. Dergelijke regels zijn overduidelijk geen loutere uitvoerende procedureregels – 

ofschoon ze weliswaar steeds als dusdanig kunnen worden opgesteld - maar vormen 

algemene regels die in het marktreglement thuis horen. 

 

17. De mogelijke koppeling van Belpex’ markten met buitenlandse energiebeurzen 

versterkt dit argument nog. Aangezien op dit ogenblik de integrale dagcapaciteit wordt 

toegewezen voor verhandeling op Belpex, regelt Belpex de toegang tot de buitenlandse 

markt. Deze toegang tot de markt is van openbaar belang. Het is dan ook maar logisch dat 

de minister zijn voorafgaande goedkeuring dient te verlenen met betrekking tot deze markten 

die toegang verschaffen tot de buitenlandse markt, in plaats van de concrete aanwending en 

invulling van de regel van openbare orde over te laten aan een private onderneming. 
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B. Artikelsgewijze bespreking 
 

Artikel 1 Markten versus marktsegmenten 

 

18. Belpex hanteert in het voorstel van wijziging van marktreglement het begrip 

“marktsegment” om de handelsplatformen DAM, CoDAM en CIM te benoemen.  

 

Volgens Belpex is de “spotmarkt” de markt die beantwoordt aan de definitie van “markt”, 

zoals beschreven in artikel 2, 1°, van het koninklijk besluit. De DAM, de CoDAM en de CIM 

zijn volgens Belpex een commodity product van deze markt en dienen bijgevolg te worden 

beschouwd als een “marktsegment”. 

 

19. De CREG gaat niet akkoord met een dergelijke visie en uitermate ruime interpretatie 

van het begrip “commodity markt”. De CREG is van mening dat zowel de DAM, de CoDAM 

als de CIM integraal beantwoorden aan de definitie van “markt” in de zin van artikel 2 van het 

koninklijk besluit. 

 

Artikel 2 van het koninklijk definieert het begrip “markt” namelijk als “elke markt voor de 

uitwisseling van energieblokken waarop, overeenkomstig de bepalingen van dit besluit, 

transacties worden afgesloten met betrekking tot de verhandeling van elektriciteit die te 

leveren is door middel van injecties en/of afnames in de Belgische regelzone”.  

 

Uit de bewoording van artikel 2 van het koninklijk besluit kan worden afgeleid dat het 

koninklijk besluit enkel een regeling voor markten bevat waarop elektriciteit als commodity 

wordt verhandeld. Afgeleide contracten die betrekking hebben op elektriciteit maar niet 

strekken tot levering van elektriciteit (zoals opties, futures en andere afgeleide instrumenten), 

worden niet geviseerd. Een dergelijke visie wordt bevestigd door het bijgaande Verslag aan 

de Koning.  

 

De DAM, de CoDAM en de CIM beantwoorden aan de bovenvermelde vereisten. De 

handelsplatformen vormen inderdaad markten waar de deelnemers elkaar ontmoeten om 

elektriciteit als commodity te verhandelen. Het zijn bovendien meerdere markten, wat de 

formulering “elke markt” in de definitie van het koninklijk besluit bevestigt. 

 

20. Men zou kunnen argumenteren dat het begrip “spot markt” ook aan de definitie van 

het koninklijk besluit beantwoordt. Het begrip “spot markt” zoals Belpex echter hanteert, is 

een erg rekbaar begrip en omvat hier zowel een day-ahead markt, een variant van two day-
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ahead markt als een variant van intraday markt. Het probleem met een dergelijk ruime 

definitie van de spot markt is echter tweeërlei.  

 

Allereerst verhoudt de term “spot markt” (één markt) zich erg moeilijk met de formulering 

“elke markt” van het koninklijk besluit (wat wijst op meerdere markten), aangezien er buiten 

een dergelijke spot markt nog maar bijzonder weinig commodity markten over blijven die op 

een beurs verhandelbaar zijn.  

 

Voorts is de spot markt voor haar inhoudelijke invulling integraal aangewezen op haar 

submarkten (de “marktsegmenten” in het dossier). Zonder deze submarkten bestaat er geen 

spot markt. Deelnemers zijn actief op ofwel de DAM, de CoDAM of de CIM, waarbij de door 

Belpex gehanteerde term enkel een middel is om de markten in zijn geheel te beschrijven.  

 

Indien de algemene regels van het marktreglement bijgevolg enkel van toepassing zouden 

zijn op de overkoepelende term (waar dus zelf geen elektriciteit wordt verhandeld), leidt dit in 

de huidige situatie tot het uithollen van de verplichtingen van het koninklijk besluit. De 

algemene regels voor de markten waarop wél effectief elektriciteit wordt verhandeld (de 

verschillende handelsplatformen) worden immers niet in het marktreglement per markt 

beschreven. 

 

Tot slot leidt een dergelijke ruime definitie tot onnodige verwarring. De spot markt wordt 

doorgaans beschouwd als de markt die op D-1 georganiseerd wordt voor de 24 uren van de 

dag erna op basis van een procedure van marginale prijszetting. Het voorstel om een 

intraday handel onder te brengen in deze spot markt leidt in dit verband tot verwarring en 

onzekerheid. 

 

21. Belpex beroept zich op haar vergunning als marktbeheerder om haar ruime definitie 

van de markt te rechtvaardigen. Ook dit argument kan niet gevolgd worden. 

 

Allereerst staat de term “spot markt” nergens vermeld in de vergunning die de minister aan 

Belpex heeft toegekend. Artikel 1 van het ministerieel besluit van 11 januari 2006 erkent 

Belpex als een “marktbeheerder voor de uitwisseling van energieblokken” maar preciseert 

niet voor welke markt.  

 

De vergunning werd echter toegekend voor een specifiek ingediend dossier en commodity 

markt. Artikel 3 van het koninklijk besluit bepaalt namelijk dat elke onderneming die in België 

één of meer markten wenst te organiseren, hiervoor vooraf van de minister een vergunning 
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dient te verkrijgen. Het ministerieel besluit dat volgt op de vergunningsaanvraag dient dan 

ook in het licht van het ingediende dossier te worden geïnterpreteerd. De markt die nu 

aanleiding gaf tot Belpex’ vergunningsaanvraag van 28 oktober 2005 en die het dossier van 

Belpex expliciet vermeldt, is niet een ruim geformuleerde spot markt maar was evenwel 

beperkt tot de nu operationele day ahead markt. 

 

Deze zienswijze wordt nog bevestigd door het ministerieel besluit van 11 januari 2006 

aangaande Belpex’ marktreglement, dat de minister op dezelfde dag goedkeurde als de 

toekenning van de vergunning als marktbeheerder. Artikel 2 van het door de minister 

goedgekeurde marktreglement bevat hierbij de volgende bepaling: “op 11 januari 2006 

verkreeg Belpex in overeenstemming met de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit een 

vergunning voor de organisatie van de Belpex DAM”. 

 

Uit de bovenstaande argumenten kan men concluderen dat de minister bij het toekennen 

van de vergunning als marktbeheerder aan Belpex uitsluitend een vergunning als 

marktbeheerder voor de day ahead markt voor ogen had – en geen algemene, breed 

geformuleerde formulering van een “spot markt”, zoals voorgesteld in het huidige dossier. 

 

22. Het feit dat de CoDAM en de CIM als aparte markten moeten beschouwd worden 

volgens het koninklijk besluit, verplicht Belpex ook om een nieuwe vergunning als 

marktbeheerder aan te vragen voor deze twee markten. Aangezien het door Belpex in 

oktober 2005 ingediende dossier enkel maar betrekking had op de DAM, dient de minister 

nog Belpex te erkennen als marktbeheerder voor de twee overige markten. 

 

Een dergelijke aanvraag dient gebaseerd te zijn op artikel 3, §2, van het koninklijk besluit. De 

procedure ter wijziging van een reeds ingediend dossier, zoals bepaald in artikel 3, §4, van 

het koninklijk besluit, kan logischerwijze enkel maar betrekking hebben op aspecten die het 

reeds ingediende dossier aanbelangen, en niet met wijzigingen aangaande het voorwerp van 

de aanvraag zelf. Een dergelijke vergunningsaanvraag stelt de minister ook in staat om 

eventueel bijkomende voorwaarden op te leggen, mocht hij dit wensen.  

 

23. Aangezien een dergelijke vergunningsaanvraag nog niet door Belpex werd ingediend, 

is de CREG van mening dat de minister het huidige marktreglement ook formeel niet kan 

goedkeuren. Artikel 8 van het koninklijk besluit stelt namelijk dat een voorstel van 

marktreglement enkel wordt opgemaakt door de marktbeheerder (dus na goedkeuring van 

de vergunningsaanvraag) of de onderneming die een dossier heeft ingediend 

overeenkomstig artikel 3, §2, van het koninklijk besluit.  
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Artikel 1 Definities 

 

24. Artikel 1 van het voorgestelde gewijzigde marktreglement introduceert een ganse 

reeks nieuwe definities of nieuwe formuleringen van oude definities, zoals Belpex Spot 

Market, Instrument (-series, -specificaties), Marktsegment (-procedure, -specificaties), Veiling 

en andere. 

 

De nieuwe definities maken het Belpex mogelijk om algemene regels op te stellen in het 

marktreglement die gemeenschappelijk zijn voor alle markten die Belpex beheert. De CREG 

kan zich in principe vinden in een dergelijke aanpak, die een duplicering van dezelfde 

marktregel per markt vermijdt. 

 

25. Een dergelijke benadering mag er evenwel niet toe leiden dat voor de regeling van de 

markten zelf wordt doorverwezen naar de Marktprocedures. Dit is in de huidige definities wel 

het geval. Zo wordt het Marktsegment bij voorbeeld gedefinieerd als “een submarkt van de 

Belpex Spot Market waarop Instrumenten verhandeld worden in overeenstemming met de 

Marktsegmentspecificaties van dit Marktsegment”. De volledige invulling van de markten die 

Belpex beheert (de DAM, de CoDAM en de CIM), wordt op deze wijze uit het marktreglement 

gehaald. Een dergelijke benadering kan niet goedgekeurd worden. 

 

26. De markten die Belpex wenst te beheren (de DAM, de CoDAM en de CIM) dienen 

ook in het marktreglement opgenomen te worden. Een dergelijke opname vereist de 

invoering van de termen DAM, CoDAM en CIM. 

 

Op gelijkaardige wijze pleit de CREG ervoor om de termen “Marktsegment”, 

“Marktsegmentprocedure” en “Marktsegmentspecificaties” te herformuleren in “Markt”, 

“Marktprocedure” en “Marktspecificaties” (zie paragrafen 18 tot 21 hierboven). Deze 

opmerking geldt niet enkel voor artikel 1 van het voorgestelde gewijzigde marktreglement, 

maar eveneens voor alle andere artikelen van het marktreglement. 

 

Strikt juridisch gesproken is het de marktbeheerder niet verboden om de markten die hij 

beheert op basis van het koninklijk besluit in het marktreglement te noemen als 

“marktsegmenten”.  Een dergelijke benadering is evenwel onlogisch, verwarrend en creëert 

onnodige juridisch onzekerheid. 
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De CREG pleit daarom voor een zo groot mogelijke consistentie met de bewoordingen van 

het koninklijk besluit. De CREG is daarom voorstander om de term “markt” te gebruiken bij 

de verwijzing naar de DAM, de CoDAM en de CIM in het marktreglement. Het gebruik van de 

term “marktsegment” dient ongunstig te worden beoordeeld. 

 

27. Tevens moeten de definities en het marktreglement worden aangepast, daar waar het 

verwijst naar de Marktprocedures voor wat betreft de algemene regels die gelden op deze 

markten (zoals de keuze voor continuous trading of veilingsysteem, de keuze voor een day-

ahead trading of intraday trading of marktkoppeling). 

 

De voorgestelde “Marktsegmentprocedure’ zijn op dit ogenblik namelijk te ruim geformuleerd 

en bevatten de Marktsegmentspecificaties en de verhandelingsregels van de verschillende 

Marktsegmenten. Zo maken de Instrumentspecificaties – die bepalen of een markt een intra-

day markt is, of een day ahead markt, of zelfs een two day ahead markt – een onderdeel uit 

van de Marktsegmentspecificaties, die dus op hun beurt deel uitmaken van de 

Marktsegmentprocedure, en dus eenzijdig kunnen bepaald worden door Belpex zonder 

voorafgaande goedkeuring van de minister. 

 

Artikel 2 

 

28. Artikel 2 bepaalt als principe dat de Belpex Spot Market kan worden gekoppeld aan 

gelijkaardige markten actief in de buurlanden op basis van MC, maar dat dit niet 

noodzakelijkerwijze voor alle markten geldt.  

 

De CREG heeft geen probleem met een dergelijke vaststelling. Wel dient het 

marktreglement, in geval een markt effectief wordt gekoppeld aan een buitenlandse markt, te 

verduidelijken welk van de door haar beheerde markten hieraan wordt gekoppeld. De 

toegang tot de buitenlandse markt is een essentieel kenmerk van de markt en raakt tevens 

het openbaar belang, en vereist bijgevolg de voorafgaande goedkeuring via het 

marktreglement. 

 

29. De CREG verwijst ook naar paragraaf 26 van dit advies wat betreft het gebruik van 

de term ‘Marktsegment’. 
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Artikel 19 

 

30. Artikelen 19.1, 19.2 en 19.4 hebben geen bestaansreden meer. In haar beslissing 

cdc-726 van 25 oktober 2007 betreffende de wijziging van de algemene voorwaarden van de 

contracten van toegangsverantwoordelijke aangeboden door de netbeheerder aan de 

netgebruikers, keurde de CREG de door Elia voorgestelde wijzigingen goed, die onder 

andere stellen dat, in geval van inconsistentie, de overeenkomstige factuur in een eerste 

fase verstuurd wordt naar de marktspeler, maar dat die de mogelijkheid zal hebben om ze te 

betwisten als hij kan aantonen dat de inconsistentie te wijten is aan een vergissing van de 

marktbeheerder. De CREG verduidelijkt niettemin dat zij de voorgestelde constructie enkel 

aanvaardt in de veronderstelling dat de beoogde gevallen uiterst zeldzaam zullen zijn en dat 

zij zich het recht voorbehoudt op haar standpunt terug te komen door Elia desgevallend een 

nieuw voorstel te vragen, mochten deze gevallen zich herhaaldelijk voordoen. 

 

Artikel 20 

 

31. Het laatste lid verwijst naar artikel 35 voor de beperking van de aansprakelijkheid van 

Belpex aangaande het indienen van nieuwe Orders. Artikel 35 van het voorgestelde 

gewijzigde marktreglement bespreekt echter de marktkoppeling. De verwijzing is bijgevolg 

niet correct en moet nog aangepast worden. 

 

Titel X 

 

32. Titel X (artikelen 30 -37) van het voorgestelde gewijzigde marktreglement bevat de 

algemene regels aangaande de verhandeling die gemeenschappelijk zijn of die mogelijk van 

toepassing kunnen zijn voor de verschillende markten (DAM, CoDAM en CIM). De artikelen 

beschrijven onder meer de producten of diensten die op deze markten worden aangeboden, 

het fixing proces en verhandelingsfases, het onderscheid tussen doorlopende handel en 

veiling, of de mogelijkheid van Belpex om de marktactiviteiten op te schorten. 

 

De artikelen zijn ruim geformuleerd en kunnen in theorie op meerdere markten worden 

toegepast. Aangezien op deze wijze herhaling in het marktreglement kan vermeden worden, 

gaat de CREG in principe akkoord met de hier door Belpex voorgestelde benadering, onder 

voorwaarde dat ook de algemene regels die gelden voor de markten afzonderlijk (met 

andere woorden, een toepassing van de basisprincipes beschreven in Titel X) ook in het 

marktreglement worden opgenomen. Dit is hier echter niet het geval. 
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Artikel 32 

 

33. Artikel 32 van het voorgestelde gewijzigde marktreglement vermeldt dat de 

Marktprocedures zullen bepalen welk fixing proces (continuous of veilingsysteem) en welke 

verhandelingsfases voor de verschillende markten van toepassing zijn. Dit zijn echter 

algemene regels die gelden voor deze markten, en die bijgevolg in het marktreglement thuis 

horen. De door Belpex voorgestelde benadering dient dan ook afgekeurd te worden. 

 

Artikel 35 

 

34. Artikel 35 raakt de problematiek van marktkoppeling aan maar bespreekt ze niet met 

betrekking tot de verschillende markten. Het artikel vermeldt integendeel dat de 

Marktprocedures zullen bepalen of marktkoppeling in aanmerking zal worden genomen in 

het voor de betrokken markt relevante fixing proces. 

 

Een dergelijke benadering kan evenwel niet worden goedgekeurd. In geval een markt 

effectief wordt gekoppeld aan een buitenlandse markt, moet het marktreglement bepalen 

welk van de door haar beheerde markten hieraan wordt gekoppeld. De toegang tot de 

buitenlandse markt is een essentieel kenmerk van de markt en raakt tevens het openbaar 

belang, en vereist bijgevolg de voorafgaande goedkeuring via het marktreglement. 

 

Artikel 36 

 

35. Artikel 36 van het marktreglement geeft Belpex de mogelijkheid om zogenaamde 

“liquidity providers” aan te duiden om de liquiditeit van een of meer Instrumentseries te 

verbeteren. 

 

36. Hoewel een maatregel die het verbeteren van de liquiditeit op Belpex beoogt als 

principe erg positief kan beoordeeld worden, is het bijzonder onduidelijk op welke wijze deze 

liquidity providers zullen functioneren binnen de verschillende markten. Het artikel vermeldt 

immers enkel maar hun bestaan en de mogelijkheid voor Belpex om ze aan te duiden, maar 

elke verdere invulling van dit begrip ontbreekt in het marktreglement. 

 

37. Zo is het allereerst onduidelijk wanneer en voor hoe lang een liquidity provider wordt 

aangesteld. Het artikel vermeldt dat de liquidity provider wordt aangesteld voor bepaalde 

Instrumentseries, maar dit kan zowel op een ad hoc-basis duiden als op een vrijwel 

permanent statuut (met de bijhorende voordelen). 



    18/21

 

38. Daarnaast is het artikel volstrekt onduidelijk op welke basis een liquidity provider door 

de marktbeheerder wordt uitgekozen. Is dit op basis van een bepaald tradingprofiel? Of 

worden tenders door de marktbeheerder uitgeschreven zodat bepaalde marktspelers zorgen 

voor meer trading? Of op basis van andere criteria? De afwezigheid van de algemene 

basisregels inzake de aanduiding valt bijzonder te betreuren, gelet op de mogelijke 

voordelen die horen bij een dergelijk statuut en de impact die dit mogelijk kan hebben op de 

markt. De CREG wijst in dit verband ook op de risico’s dat, bij het ontbreken van een 

duidelijk regelgevend kader hieromtrent, bepaalde marktspelers veel gemakkelijker kunnen 

bevoordeeld worden boven andere, wat kan leiden tot erg ongunstige marktverstorende 

effecten. 

 

39. Naast het feit dat het aanduidingsproces van de liquidity providers voor de 

deelnemers aan de beurs bijzonder onduidelijk is, blijft mogelijk ook het loutere feit dat een 

liquidity provider is aangesteld voor de markt onbekend. Het laatste lid van artikel 36 bepaalt 

namelijk dat Belpex niet verplicht is om een regelmatig bijgewerkte lijst te publiceren van de 

door haar aangeduide liquidity providers. De omstandigheden waarin Belpex kan beslissen 

om de lijst niet bij te werken, worden door artikel 36 niet vernoemd. 

 

40. Voor bovenvermelde redenen dient het regelgevende kader aangaande de 

benoeming van liquidity providers eerst verder door Belpex te worden uitgewerkt, vooraleer 

het voorgestelde regime kan goedgekeurd worden. 

 

Artikel 38 

 

41. Artikel 38.1 bevat de regels die Belpex in staat stellen om contracten die doorlopend 

verhandeld worden onmiddellijk te annuleren. Zo bepaalt het eerste lid van artikel 38.1 dat 

Belpex over kan gaan tot annulering van de contracten “indien zij de goede werking van de 

Belpex Spot Market in het gedrang brengen”. Daarnaast geeft het lid een niet-limitatieve 

opsomming van situaties die aanleiding kunnen geven tot annulering. 

 

Deze formulering bevat een vrij vaag criterium, maar laat Belpex wel toe om onmiddellijk in 

te grijpen in de markt. De beoordelings- en handelingsvrijheid bij doorlopend verhandelde 

contracten is bijgevolg veel groter dan het normale pakket van maatregelen die Belpex kan 

nemen tegen een marktdeelnemer, en die vermeld staan in artikel 13 van het 

marktreglement. 
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De CREG begrijpt dat bij het doorlopende verhandelen van contracten Belpex de 

mogelijkheid moet gegeven worden om in te grijpen indien de goede werking van de Belpex 

Spot Market in het gedrang zou komen. Om de proportionaliteit van de maatregel echter te 

rechtvaardigen, ook in het licht van de overige maatregelen vermeld in artikel 13, zou de 

annuleringsmogelijkheid moeten beperkt worden tot dringende situaties, waar Belpex over 

geen ander alternatief beschikt. De annuleringsmogelijkheid van artikel 38.1 mag geen 

default mechanisme worden om de strengere toepassingsvoorwaarden van artikel 13 van 

het marktreglement te ontlopen. 

 

42. Daarnaast dient Belpex de CREG onmiddellijk op de hoogte te brengen telkens 

wanneer zij op de annuleringsmogelijkheid van artikel 38.1 beroep heeft gedaan. De 

kennisgeving aan de regulator van het nemen van dergelijke uitzonderingsmaatregelen stelt 

de CREG mede in staat om zijn toezichtstaak te vervullen, zoals beschreven in artikel 19 van 

het koninklijk besluit. 
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BESLUIT 
 

43. Belpex’ voorstel van wijziging van marktreglement werd ingediend naar aanleiding 

van twee markten die Belpex wenst op te richten, met name de CoDAM (een variant van een 

two day ahead markt) en de CIM (een variant van intraday markt).  

 

Om de algemene regels van deze markten te beschrijven, wenst Belpex een beroep te doen 

op het marktreglement voor de Belpex DAM, dat op bepaalde punten wordt gewijzigd. Met 

deze benadering kan de CREG in principe akkoord gaan. 

 

44. Het grootste probleem bij het huidige voorstel is echter dat Belpex nergens in haar 

gewijzigde marktreglement de door haar op te richten CoDAM en CIM bij naam vermeldt of 

inhoudelijk definieert. Zelfs integendeel, elke expliciete verwijzing naar de reeds bestaande 

Belpex DAM wordt door het voorstel uit het bestaande marktreglement verwijderd. De 

beschrijving van de individuele markten, hun belangrijkste kenmerken en 

toepassingsvoorwaarden zullen volgens Belpex’ voorstel worden opgenomen in de 

Marktprocedures, die evenwel geen voorafgaande ministeriële goedkeuring behoeven en 

eenzijdig door Belpex kunnen worden vastgelegd. 

 

Het door Belpex voorgestelde gewijzigde marktreglement bevat dan ook een reeks 

algemene regels, die vaak mogelijk maar niet steeds noodzakelijk in de praktijk op de 

desbetreffende markten geldig kunnen zijn. Op basis van het voorgestelde gewijzigde 

marktreglement valt bijgevolg niet te achterhalen hoe een gegeven markt in werkelijkheid 

precies zal functioneren. De algemene regels die namelijk specifiek gelden voor de DAM, de 

CoDAM en de CIM en die de essentie van hun werking bepalen, ontbreken momenteel 

immers nog in het marktreglement.  

 

45. Daarnaast formuleerde de CREG in dit advies nog enkele bedenkingen bij bepaalde 

artikelen, die vrij vaag of onvolledig werden geformuleerd. Zo dient onder meer het 

regelgevende kader aangaande de liquidity providers in het marktreglement nog verder te 

worden uitgebouwd. In het huidige voorstel van Belpex is het immers mogelijk dat bepaalde 

marktspelers veel gemakkelijker kunnen bevoordeeld worden boven andere, wat kan leiden 

tot erg ongunstige marktverstorende effecten. 

 

 

 






