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INLEIDING 

In deze studie onderzoekt de “COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE 

ELEKTRICITEIT EN HET GAS” (hierna de “CREG” genoemd) de prijspiek op de Belpex Day 

Ahead Market (hierna “Belpex DAM” genoemd) op 28 maart 2011.  

Deze studie bestaat uit drie delen. In het eerste deel worden de oorzaken van de prijspiek 

onderzocht. Dit houdt in dat gedrag van marktpartijen dat niet rechtstreeks aan de prijspiek is 

gerelateerd, in deze studie niet wordt geanalyseerd. Het tweede deel van de studie gaat in 

op de maatregelen die zouden kunnen worden genomen om de werking van de Belpex DAM 

en de groothandelsmarkt voor elektriciteit te verbeteren. In het laatste deel worden de 

conclusies van de CREG vermeld. 

 

Deze studie werd tijdens de vergadering van het directiecomité van 15 september 2011 

goedgekeurd. 
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I. OORZAKEN VAN DE PRIJSPIEK 

 

1. De Belgische elektriciteitsbeurs is sinds 10 november 2010 gekoppeld aan de 

Nederlandse, Franse en Duitse elektriciteitsbeurzen. Het prijskoppelingsalgoritme 

wordt de dag voor levering uitgevoerd om 12:00 uur.  

2. Voor maandag 28 maart 2011 was dit op zondag 27 maart 2011. Tijdens de nacht van 

zaterdag 26 op zondag 27 werd van het winteruur overgeschakeld op het zomeruur 

waarbij het uur tussen 2 en 3 werd overgeslagen. Als gevolg van een bug in de 

datumberekening leidde dit tot een ontkoppeling van de elektriciteitsbeurzen1.  

3. Ten gevolge van deze ontkoppeling werd er een boodschap verstuurd naar de 

marktpartijen, werd interconnectiecapaciteit expliciet toegewezen (via de CASC 

schaduwveiling) en werden de orderboeken opnieuw geopend. Er was geen Request 

for Quotes, en dus was er ook geen prijsinformatie. Het gedetailleerde verloop van de 

gebeurtenissen vindt u in bijlage 1.  

4. Het Belpex orderboek werd heropend tussen 14:06 en 14:20 waardoor de 

marktdeelnemers minder dan 15 minuten hadden om hun bieding te herzien op basis 

van de resultaten van de schaduwveiling van interconnectiecapaciteit en op basis van 

de informatie dat de elektriciteitsbeurzen zouden worden ontkoppeld (een boodschap 

die werd verstuurd om 14:01, vijf minuten voordat het orderboek zou worden 

heropend). In dit verband dient te worden opgemerkt dat de procedure voor dit soort 

van gebeurtenissen (inclusief de beperkte tijd om het orderboek aan te passen) door 

de stakeholders werd vastgelegd en door de marktoperatoren werd gevolgd. 

5. Het resultaat van de op zichzelf staande clearing van de Belpex DAM was een 

gemiddelde prijs van 206,1 €/MWh voor het leveren van basislast op 28 maart 2011, 

met een prijspiek van 2.999 €/MWh voor levering tijdens het 8e uur (d.w.z. tussen 7 en 

8 ‟s morgens) van die dag. Dat levert de volgende figuur op. 

                                                

1
 De bug is sindsdien opgelost. Voor meer details, zie bijlage 1.  
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Figuur 1: uurprijzen op Belpex DAM voor 28 maart 2011 (in €/MWh) 

6. Afgezien van de prijspiek voor het 8e uur en de hogere prijzen tijdens een aantal 

andere uren was het prijzenpatroon voor 28 maart niet het gebruikelijke patroon zoals 

tijdens de periode van 1 januari 2011 tot 27 maart 2011 , zoals ook blijkt uit de 

onderstaande figuur. De gemiddelde prijs tijdens deze periode bedroeg 53,1 €/MWh. 

 

Figuur 2: gemiddelde uurpijs op Belpex DAM voor iedere dag van de week gedurende de 
periode van 1 januari 2011 tot 27 maart 2011 (in €/MWh) 
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7. Indien de marktkoppeling normaal zou zijn verlopen, zou er zich wellicht helemaal geen 

prijspiek hebben voorgedaan.  

8. Het is duidelijk dat een softwarebug in het koppelingsalgoritme de oorzaak is van de 

ontkoppeling en dus ook van de prijspiek. Op basis van alle gegevens die door Elia, de 

Belgische transmissiesysteembeheerder, werden gepubliceerd, was er tijdens het 8e 

uur van 28 maart echter meer dan 14.000 MW productiecapaciteit beschikbaar. Met 

een geraamde belasting van ongeveer 10.000 MW en een netto-export voor day ahead 

van 286 MW kwam dit neer op 3.700 MW aan niet-gebruikte productiecapaciteit in de 

Belgische regelzone. Deze gegevens worden weergegeven in de onderstaande figuur. 

 

Figuur 3: totaal beschikbare productiecapaciteit, totaal geraamde belasting en de totaal 
geraamde belasting vermeerderd met de day-ahead nominatie voor export voor 28 maart 
2011 (in MW)  

9. Elia publiceert eveneens welke type van productiecapaciteit beschikbaar is. De 

volgende figuur geeft een uitsplitsing van de totale capaciteit per type. Uit deze figuur 

blijkt dat wind, water, “liquid fuel” en “andere” goed zijn voor meer dan 2.000 MW.  
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Figuur 4: totaal beschikbare productiecapaciteit per brandstoftype voor day-ahead 
voorzien voor 28 maart 2011 (in MW)  
 

10. Elia publiceert verder nog de totale nominaties voor ieder type voor day-ahead. Deze 

informatie kan worden vergeleken met de totale capaciteit voor ieder type om op basis 

daarvan dan de niet-gebruikte productiecapaciteit per type te berekenen. Dit levert de 

onderstaande figuur op. Uit deze gegevens blijkt dat de capaciteit van 4.000 MW die 

niet werd gebruikt, hoofdzakelijk afkomstig was van niet-gebruikte watercapaciteit 

(1.200 MW) en niet-gebruikte gascapaciteit (1.730 MW). 

 

Figuur 5: totaal niet-gebruikte productiecapaciteit per brandstoftype voor day-ahead 
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voorzien voor 28 maart (in MW)  

11. De CREG onderzocht de verschillende productie-eenheden en splitste deze op in 10 

categorieën: „thermisch‟, „nucleair‟, „biomassa‟, „ron-of-river, „pompcentrale‟, 

„warmtekrachtkoppeling‟, „verbrandingsinstallatie‟, „T-power‟, „turbojets‟ en „wind‟. De 

CREG beschouwt „thermisch‟, „nucleair‟ en „pompcentrales‟ als beheersbaar en de 

andere niet2. Voor „wind‟ en „run-of-river‟ is dit duidelijk. Maar „biomassa‟, 

„warmtekrachtkoppeling‟ en „verbrandingsinstallaties‟ worden eveneens beschouwd als 

niet-beheersbaar in de zin dat de beslissing om te produceren ook afhangt van andere 

elementen dan alleen de elektriciteitsprijs. „Turbojets‟ zijn eenheden die alleen als 

reserve kunnen worden gebruikt (210 MW). T-power (400 MW) zat in een testfase (was 

beschikbaar, maar produceerde niet). Dit levert voor het 8e uur de volgende tabel van 

niet-gebruikte capaciteit per brandstoftype op: 

type Pmax nominatie Pmax-nominatie 

nucleair 5.922 5.907 16 

Thermisch 4.779 3.376 1.403 

Pompcentrales 1.150 134 1.016 

Warmtekrachtkoppeling 989 816 173 

T-power 400 0 400 

Wind 334 49 285 

Turbojet 210 0 210 

Run-of-river 92 24 68 

Biomassa 52 48 5 

Verbrandingsinstallaties 32 32 0 

Algemeen totaal 13.960 10.385 3.575 

 

12. Er blijft bijgevolg 1.403 MW aan niet-gebruikte thermische capaciteit over die moet 

worden verklaard en 1.016 MW van pompcentrales.  

13. De niet-gebruikte thermische capaciteit kan als volgt worden onderverdeeld: 

 Een deel kan worden verklaard door het feit dat reserves (primaire, secundaire en 

tertiaire) moeten worden aangehouden: de reserves van de thermische centrales 

waren goed voor in totaal 453 MW. Dus moet nog slechts 950 MW van de niet-

gebruikte thermische capaciteit worden verklaard. 

 Vier centrales hadden een niet-gebruikte capaciteit van meer dan 100 MW; deze 

vier centrales waren samen goed voor een niet-gebruikte capaciteit van 733 MW. 

                                                

2
 Dit is een veronderstelling die de CREG maakt in het kader van dit onderzoek en om redenen van 

eenvoud. 
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 Zonder deze vier centrales was er 217 MW aan niet-gebruikte capaciteit verdeeld 

over zo‟n 15 eenheden.  

14. Dit betekent dat de 3.575 MW aan niet-gebruikte capaciteit hoofdzakelijk op rekening 

komt van de 4 thermische centrales – samen goed voor 733 MW aan niet-gebruikte 

capaciteit –  terwijl de niet-gebruikte capaciteit van pompcentrales 1.016 MW bedroeg.  

15. De CREG deed een analyse van het biedgedrag van Electrabel, SPE en E.ON en van 

hun nominatiegedrag voor de beheersbare productie-eenheden. Daarbij werd vooral 

gekeken naar de vier centrales met een niet-gebruikte capaciteit van meer dan 100 

MW en naar de pompcentrales. Wegens de vertrouwelijkheid kan de CREG de 

resultaten van deze analyse niet vrijgeven. De CREG kan echter wel een aantal 

belangrijke conclusies publiceren.  

16. Voor wat de vier centrales met een niet-gebruikte capaciteit van meer dan 100 MW 

betreft, stelt de CREG dat er op deze centrales op de markt voldoende capaciteit werd 

aangeboden waardoor de prijspiek had kunnen worden vermeden. Deze capaciteit 

werd aangeboden via “blokorders voor verkoop”, maar die blokorders gingen wel pas in 

na uur 8. 

17. Een blokorder is het enige type van bieding dat door een marktpartij kan worden 

gebruikt die een thermische centrale op de elektriciteitsbeurs wil verkopen. Blokorders 

zijn een statisch ordertype. Wanneer de prijsvoorspelling slecht is (zoals dat  ten 

gevolge van de ontkoppeling), dan kan het gebruik van blokorders leiden tot een 

inefficiënte allocatie van de schaarse middelen in day-ahead.  

18. Wat de CREG uit de gebeurtenissen van 28 maart heeft geleerd, is dat de day-ahead 

elektriciteitsbeurzen nood hebben aan bijkomende producten waardoor de schaarse 

middelen op de meest doeltreffende manier kunnen worden toegewezen, zelfs 

wanneer de prijsvoorspellingen van de marktdeelnemers niet correct zijn (om welke 

reden dan ook). Vandaag is een optimale allocatie in day-ahead alleen mogelijk 

wanneer alle marktpartijen de prijzen adequaat kunnen voorspellen. Zoals de 

gebeurtenissen van 28 maart evenwel duidelijk hebben aangetoond, is een perfecte 

prijsvoorspelling niet altijd mogelijk. Het volgende voorbeeld illustreert waarom 

bijkomende producten nodig zijn om met slechte prijsvoorspellingen te kunnen 

omgaan.  

19. Wanneer een producent elektriciteit van een productie-eenheid wil verkopen dat geen 

must-run eenheid is, dan wordt er gebruik gemaakt van een blokorder omdat hij er 

zeker van wil zijn dat de centrale niet wordt opgestart of stilgelegd naarmate de prijzen 

variëren; aan het opstarten of stilleggen van een centrale zijn immers kosten 
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verbonden. Om de winst te kunnen optimaliseren, moet de producent prijzen 

voorspellen. Een voorbeeld om dit te illustreren. 

 Een producent heeft een centrale van 250 MW met een marginale kost van 50 

€/MWh die momenteel niet produceert. 

 De producent doet de volgende prijsvoorspelling. 

 

 De producent voert daarop een blokorder voor verkoop in voor de uren 9 tot 

24 van 50 €/MWh voor 250 MW. 

 De clearingprijs wijkt echter als volgt af van de prijsvoorspelling. 

 

 Het blokorder voor verkoop is geselecteerd, maar het ziet er naar uit (ex-post) 

dat de producent tijdens uur 8 zijn productiecapaciteit inhoudt. Ex-ante was 

daar echter geen sprake van. 
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 Wanneer de producent een tweede kans zou krijgen (bijvoorbeeld door het 

orderboek opnieuw te openen met prijsinformatie), dan kan (en moet) hij zijn 

biedprijs voor het blok aanpassen door het blok te laten starten vanaf het 8e 

uur, en niet vanaf het 9e uur. 

 Wanneer de producent zijn eenheid via wederzijds uitsluitbare blokorders – 

die ieder op een ander uur starten3 - zou kunnen aanbieden, dan zou het 8e 

uur daaronder zijn gevallen. 

20. Uit de bovenstaande paragrafen blijkt duidelijk dat een producent zich moet baseren op 

prijsvoorspelling wanneer hij zijn productie-eenheden inclusief opstartkosten op de 

day-ahead markt wil verkopen. Prijsvoorspelling zijn eveneens nodig om capaciteit van 

pompcentrales te verkopen. Achteraf is het duidelijk dat de capaciteit van de 

pompcentrales moest worden genomineerd voor maximale output tijdens het 8e uur. 

Vooraf was de prijsinformatie echter niet beschikbaar. Indien de eigenaar na de 

clearing van de prijs een tweede kans zou hebben gekregen (bijvoorbeeld door het 

orderboek opnieuw te openen, met prijsinformatie), dan zou (en moest) hij zijn orders 

voor de verkooplimiet hebben aangepast door tijdens het 8e uur meer en tijdens de 

andere uren minder energie te verkopen.  

21. Echter, de producenten die hun beschikbare capaciteit via verkoop block-orders 

aanboden na uur 8, bijvoorbeeld vanaf uur 9, zouden deze capaciteit ook via block-

orders moeten aangeboden hebben tijdens de periode van uur 1 tot uur 8. Op die 

manier bieden de producenten al hun beschikbare capaciteit aan, zoals ze dat moeten 

doen. 

22. Men zou kunnen opwerpen dat het zeer onwaarschijnlijk was dat deze capaciteit zou 

verkocht geweest zijn tijdens de daluren, gegeven de lage prijzen in het verleden 

tijdens deze periode en dus zouden de producenten zich deze moeite niet moeten 

getroosten. De kost om deze capaciteit aan te bieden is echter klein, terwijl de 

potentiële negatieve impact zeer groot is: een prijspiek die de vraag-aanbod relatie niet 

weerspiegelt betekent niet enkel een hoge prijs voor de kopers, maar is ook een 

signaal dat de day-ahead beurs risicovoller is dan men dacht, gegeven de werkelijke 

situatie. Dit zorgt ervoor dat de day-ahead beurs minder aantrekkelijk wordt waardoor 

marktspelers de OTC-markt kunnen verkiezen boven de day-ahead beurs of zelfs de 

Belgische markt kunnen verlaten. De CREG dringt er dan ook op aan dat de 

producenten al hun beschikbare capaciteit (die niet gelimiteerd is in energie) op de 

                                                

3
 Ook mogelijk met verschillende prijzen om de opstartkosten te dekken die over verschillende 

uurhoeveelheden moeten worden terugbetaald. 
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day-ahead beurs aanbieden, zelfs al is de kans dat de capaciteit verkocht wordt zeer 

laag. 

23. Voor wat de prijs van 2999 €/MWh betreft, die kan worden verklaard door het feit dat 

een trader, toen het orderboek werd heropend, een kooporder van 3000 €/MWh wilde 

plaatsen, maar dit bod werd door het systeem verworpen. Aangezien er niet veel tijd 

meer was, besliste de trader om een nieuw bod van 2999 €/MWh in te dienen; dit bod 

werd aanvaard. 

24. Er bleef ook veel interconnectiecapaciteit ongebruikt wegens het feit dat er niet veel 

deelnemers boden tijdens de schaduwveiling en er nog minder gebruik werd gemaakt 

van de interconnectiecapaciteit die uiteindelijk via deze veiling was verworven. Deze 

lage participatiegraad kan mogelijkerwijze worden toegeschreven aan de lage 

participatiegraad vanwege de marktdeelnemers omdat het een zondag was. Daar 

tegenover staat dat schaduwveilingen alleen doeltreffend zijn wanneer er voldoende 

deelnemers gebruik van maken. Dit was niet het geval op de Belgische grenzen, maar 

ook niet op de andere grenzen (hoewel er op de andere grenzen blijkbaar wel iets 

beter gebruik van werd gemaakt). Dit kan worden verklaard door het feit dat 

interconnectiecapaciteit alleen als waardevol wordt beschouwd wanneer men over 

prijsinformatie beschikt.  Zonder prijsinformatie kan men zich afvragen waarom men 

gebruik zou maken van interconnectiecapaciteit4. En in dit geval was er geen 

prijsinformatie omdat er geen Request for Quotes was. Dus zowel het lage gebruik van 

de interconnectiecapaciteit voor de import als het lage gebruik van de pompcentrales 

en andere productiecapaciteit lijken op dezelfde manier te kunnen worden verklaard: 

geen prijsinformatie. 

 

II. MAATREGELEN 

25. In dit deel zal de CREG correctieve maatregelen voorstellen om de werking van de 

Belpex DAM met het oog op een efficiëntie day-ahead allocatie van de beschikbare 

middelen te verbeteren. Dit deel behandelt de volgende correctieve maatregelen: 

 Betere regels voor Request for Quotes 

                                                

4
 De belangrijkste reden voor een marktkoppeling is het feit dat het koppelingsalgoritme alle 

beschikbare informatie kan gebruiken om de beschikbare interconnectiecapaciteit zo efficiënt mogelijk 
te gebruiken. De redenen en argumenten voor het invoeren van slimme biedingen zijn dezelfde als 
deze voor het invoeren van de prijskoppeling. 
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 Invoering van verschillende meer geavanceerde types van biedingen („slimme 

biedingen‟) 

 Transparantie van de productie-eenheden > 100 MW 

Voor de CREG zijn deze drie voorstellen essentieel. De eerste maatregel wordt al door 

Belpex geïmplementeerd.  

 

Maatregel 1 – Betere regels voor Request for Quotes 

26. Zoals al in het voorgaande deel aangegeven, werd er op de markt voldoende capaciteit 

aangeboden om een prijspiek te voorkomen. Deze capaciteit werd aangeboden via 

blokorders voor verkoop die na het 8e uur ingingen. Er was ook meer dan voldoende 

capaciteit op de pompcentrales om de prijspiek te vermijden. Omdat de marktpartijen 

vooraf geen informatie hadden over de prijspiek voor het 8e uur, konden zij hun 

biedgedrag niet aanpassen. 

27. Zelfs wanneer een producent al zijn beschikbare productiecapaciteit heeft aangeboden 

en zelfs al zijn er slimme biedingen, dan nog kunnen Request for Quotes nodig zijn als 

er duidelijke menselijke fouten zouden worden gemaakt. Dit moet echter wel een 

uitzondering blijven.  

28. Indien er een Request for Quotes zou zijn geweest, met de informatie dat er zich 

tijdens het 8e uur een prijspiek had voorgedaan, dan zouden de marktpartijen in staat 

zijn geweest om hun blokorders voor verkoop aan te passen en hadden zij hun 

thermische centrales vanaf het 8e uur (of zelfs vroeger) kunnen verkopen en hadden zij 

een deel van de energie van pompcentrales kunnen verkopen. 

29. De regels voor het uitschrijven van een Request for Quotes waren dezelfde als op de 

andere CWE-markten. Alleen de prijsniveaus die bepalen vanaf wanneer er Requests 

for Quotes moeten worden uitgeschreven, verschilden. Belpex NV gaat deze 

prijsniveaus nu harmoniseren. De nieuwe prijsniveaus zijn de volgende: wanneer de 

indicatieve clearingprijs gedurende ten minste een uur lager is dan -150 €/MWh of 

hoger is dan 500 €/MWh, dan wordt een Request for Quotes verstuurd naar alle 

marktpartijen en wordt de termijn voor de clearing verlengd.  

30. De regels voor een Request for Quotes gelden nu bij zowel bij gekoppelde als bij 

ontkoppelde markten. 

31. Een Request for Quotes is een instrument dat idealiter helemaal niet wordt gebruikt. Er 

zijn echter een aantal factoren die het uitschrijven van een Request for Quotes kunnen 
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rechtvaardigen, zoals een wezenlijke fout van een trader of een inefficiënte toewijzing 

van grensoverschrijdende capaciteit. 

 

Maatregel 2 – Invoering van verschillende types van slimme biedingen 

32. Op dit ogenblik is er slechts één type van flexibele bieding, namelijk de blokbieding. 

Wanneer een marktpartij een blokbieding indient om, bijvoorbeeld, tussen uur 8 en 24 

200 MW te verkopen tegen 50 €/MWh, dan zal deze marktpartij tussen uur 8 en 24 200 

MW verkopen wanneer de gemiddelde clearingprijs tijdens deze uren hoger is dan 50 

€/MWh. Dit type van bieding stelt een eigenaar van een centrale met kosten voor het 

opstarten en stilleggen in staat om zijn risico te beheersen wanneer hij de eenheid op 

de day-ahead markt wenst te verkopen. 

33. Zoals hierboven al werd aangetoond, moet men voor het indienen van een blokorder 

over een prijsvoorspelling kunnen beschikken. Wanneer men niet zeker is van het 

prijspatroon, dan kan men wederzijds exclusieve blokorders indienen. Bijvoorbeeld: 

wanneer men niet zeker is dat de prijzen vanaf het 8e of het 9e uur gaan stijgen, dan 

kan men twee wederzijds exclusieve blokorders indienen waarbij het eerste blok start 

op het 8e uur en het tweede blok start op het 9e uur. Indien het blok voor het 8e uur 

meer oplevert, dan wordt dit geselecteerd en laat men het andere vallen. Dergelijke 

biedingen zijn vandaag echter nog niet mogelijk, maar zij zijn wel mogelijk. 

34. Voor pompcentrales zijn er eveneens complexe types van biedingen die specifiek 

ontworpen zijn voor dit type van centrale. Men kan een verkooporder (met 

verschillende beperkingen, zoals voor de Pmax) indienen voor een bepaalde 

hoeveelheid energie, bijvoorbeeld 2.000 MWh, maar zonder de periode van de dag te 

vermelden. Het algoritme zoekt dan de beste uren om deze energie te verkopen. 

Dergelijke biedingen zijn vandaag echter nog niet mogelijk, maar zij zijn wel mogelijk. 

35. Er zijn nog tal van andere types van biedingen (zie hieronder – niet-limitatieve lijst). De 

invoering van slimme biedingen moet worden afgestemd met  de andere 

elektriciteitsbeurzen. 

 Al geïmplementeerd in het algoritme voor marktkoppeling en –ontkoppeling en 

beschikbaar voor gebruik: 

o „Limietorder‟: bieding voor 1 uur, met een prijs en – per definitie – een vast 

volume: hetzij volledig aanvaard hetzij volledig afgewezen. 

o „Blokorder‟: bieding voor een periode van opeenvolgende uren, met één 

prijs en een vast volume; hetzij volledig aanvaard, hetzij volledig 
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afgewezen 

 Nog niet beschikbaar voor gebruik: 

o „Blokorder voor een profiel‟: bieding voor een periode van opeenvolgende 

uren, met één prijs, maar met de mogelijkheid om verschillende 

uurvolumes op te nemen (ook 0 MW); hetzij volledig afgewezen, hetzij x% 

aanvaard 

 
 (bron: Belpex) 

o „Gekoppeld blokorder‟: de uitvoering van een (profiel-)blok kan afhankelijk 

zijn van de uitvoering van een ander blok, met de mogelijkheid om 

complexe gekoppelde structuren te ontwikkelen (bv. families); dit wordt 

momenteel gebruikt op Nordpool. 

 
 (bron: Belpex) 

o „Exclusief blokorder‟: van een groep van orders kan er maar één worden 

uitgevoerd. Dit type van order kan worden gebruikt voor blokorders die op 

verschillende uren ingaan, zodat productie-eenheden op de spotmarkt 

kunnen worden verkocht. 

o „Flexibel order‟: verkooporders voor een enkel uur met een prijslimiet en 

een volume ( + “alles of niets voorwaarde”). Het uur wordt niet 

gespecificeerd, maar het bod wordt aanvaard voor het uur dat de beste 

inkomsten oplevert, op voorwaarde dat de prijs hoger is dan de limietprijs 

die in het aanbod wordt opgegeven. In de praktijk betekent dit dat het 

order, indien mogelijk, wordt aanvaard voor het uur met de hoogste prijs. 

Flexibele orders worden geïmplementeerd als uurorders, maar het kan 

ook over meerdere periodes gaan (bijvoorbeeld een specifieke constructie 

met exclusieve blokorders). Dit wordt momenteel gebruikt op Nordpool. Dit 
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type van order kan worden gebruikt om pompcentrales te verkopen op de 

spotmarkt. Er zijn echter ordertypes die beter geschikt zijn voor 

pompcentrales (zie verder). 

o „Energie-order‟: omvat een energielimiet voor alle energie die tijdens de 

tradingperiode wordt verkocht, plus een optionele uurlimiet, maar wel 

zonder beperkingen op het vlak van de uitvoering van het order (volledig 

en/of voor slechts een uur). Dit zou kunnen inhouden dat het order wordt 

opgesplitst over meerdere uren. Deze orders kunnen interessant zijn voor 

productie-eenheden met energiebeperkingen (bijvoorbeeld 

pompcentrales…) of voor industriële bedrijven die willen overgaan tot 

arbitrage van de energie die zij voor eigen gebruik hebben gekocht. Deze 

orders kunnen ook interessant zijn voor consumenten om hun aankopen 

te concentreren op de goedkoopste uren. 

o „Opslagorder‟: specifiek voor pompcentrales, met specifieke beperkingen 

(bijvoorbeeld efficiëntie van de cyclus). Het gebruik van de pompcentrale 

wordt zo efficiënt mogelijk geautomatiseerd. 

36. De invoering van slimme biedingen op de day-ahead elektriciteitsbeurs moet het 

mogelijk maken om de voor day-ahead beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk toe 

te wijzen. Dit moet tevens de vrijgemaakte markt versterken door minder volatiele 

prijzen en doordat de prijzen het daadwerkelijke evenwicht tussen vraag en aanbod 

weerspiegelen. Ook de gevoeligheid van de spotprijs zal hierdoor afnemen omdat, 

bijvoorbeeld, opslagorders op zoek gaan naar de hoogste prijs en elektriciteit tijdens 

dat specifieke uur gaan verkopen, wat de markt robuuster moet maken. Hierdoor zou 

het vertrouwen in de spotmarkt moeten groeien en kunnen er nieuwe spelers worden 

aangetrokken, wat dan weer leidt tot meer liquiditeit. Dit alles zou een structurele 

impact moeten hebben op de spotmarkt waardoor het risico op de spotmarkt zou 

moeten afnemen. Deze structurele daling van het risico op de spotmarkt zou kunnen 

leiden tot een daling van de (positieve) risicopremie op de forward-markt, en dus tot 

lagere forward-prijzen en, uiteindelijk, tot lagere prijzen voor de eindgebruiker. 

37. De invoering van de hierboven beschreven slimme biedingen kan prijspieken niet 

vermijden wanneer er een onvoldoende aanbod is in verhouding tot de vraag. Maar dit 

type van prijspieken zijn zinvol omdat deze pieken een belangrijk economisch signaal 

zijn voor investeerders. Dit was zeker niet geval voor de prijspiek voor het 8e uur van 

28 maart 2011, aangezien er hier in geen enkel geval sprake was van een 

stresssituatie: er was nog ongeveer 950 MW aan niet-gebruikte thermische capaciteit 
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en ongeveer 1.000 MW aan niet-gebruikte capaciteit van pompcentrales beschikbaar. 

Indien slimme biedingen mogelijk zouden zijn geweest en indien daar gebruik van zou 

zijn gemaakt5, dan was er van een prijspiek geen sprake geweest. En dat zou de 

toestand op 28 maart, waar er geen sprake was van stress, correct hebben 

weerspiegeld.  

38. Een efficiëntere day-ahead toewijzing van beschikbare middelen is mogelijk door op de 

day-ahead elektriciteitsbeurs slimme biedingen in te voeren en dus is de CREG ook 

voorstander van de invoering daarvan. Zoals hierboven al vermeld, is de belangrijkste 

conclusie die de CREG trekt uit de gebeurtenissen van 28 maart dat de 

elektriciteitsbeurzen slimme biedingen nodig hebben op basis waarvan de day-ahead 

toewijzing van schaarse middelen zo efficiënt mogelijk kan gebeuren, zelfs indien de 

prijsvoorspellingen van de marktdeelnemers niet goed waren.  

 

Maatregel  3 – Transparantie van de productie-eenheden > 100 MW 

39. De CREG is ook voorstander van meer transparantie op de productiemarkt. 

Marktspelers hadden alleen de geaggregeerde en daardoor onvoldoende informatie 

over de niet-gebruikte productiecapaciteit zoals die door de Belgische 

transmissiesysteembeheerder Elia wordt gepubliceerd. Elia zou de informatie per 

eenheid moeten verstrekken over de ex-ante onbeschikbaarheid van productie-

eenheden met een capaciteit van meer dan 100 MW. Een niet-exhaustieve lijst van 

deze eenheden is opgenomen in bijlage 2 bij deze studie. Deze informatie zou moeten 

worden gepubliceerd op de website van Elia.  

40. Elia beschikt over alle informatie die nodig is voor deze publicatie.  

 

                                                

5
 Wanneer er slimme biedingen mogelijk zijn, maar wanneer die niet door de marktpartijen die er 

gebruik van zouden moeten maken, worden gebruikt, dan kan dit beschouwd worden als het inhouden 
van productiecapaciteit.  
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III. CONCLUSIES 

1. Voornaamste conclusie 

41. Als gevolg van een bug in het prijskoppelingsalgoritme voor wat de datumberekening 

op 27 maart 2011 betrof, was de Belpex op 28 maart 2011 ontkoppeld. Dit heeft geleid 

tot een prijspiek voor het 8e uur van 28 maart 2011 van 2999 €/MWh. Ook voor de 

andere uren van 28 maart waren de prijzen hoger dan normaal.  

 

2. Bijkomende conclusies  

42. De CREG heeft vooral gekeken naar het dispatching- en biedgedrag van de drie 

grootste producenten in de Elia-regelzone: Electrabel, E.ON en SPE. Tijdens het 8e uur 

werd 733 MW op 4 beheersbare thermische centrales niet gebruikt. De CREG besluit 

evenwel dat er voor deze 4 eenheden op de day-ahead markt voldoende capaciteit 

werd aangeboden om de prijspiek te vermijden. Deze capaciteit werd aangeboden via 

blokorders voor verkoop, orders die echter pas ingingen na het 8e uur. Verder werd er 

tijdens het 8e uur zo‟n 1000 MW van pompcentrales niet gebruikt. Het feit dat de 

pompcentrales en de vier thermische centrales tijdens het 8e uur niet werden 

aangeboden of gebruikt, kan worden verklaard door het feit dat de prijs voor het 8e uur 

niet overeenstemde met de prijs waarvan de marktdeelnemers uitgingen (zie ook de 

figuren op pagina 9). Door meer geavanceerde types van biedingen („slimme 

biedingen‟) in te voeren, kan worden vermeden dat capaciteit niet wordt aangeboden 

omdat de marktdeelnemers de prijs slecht hadden voorspeld. 

43. Uit de analyse blijkt duidelijk dat het elektriciteitssysteem niet te lijden had onder 

stress. Dit betekent dat de prijs op 28 maart het reële evenwicht tussen de beschikbare 

productiecapaciteit en de vraag niet correct weerspiegelde. De afwezigheid van een 

Request for Quotes en het feit dat er geen slimme biedingen mogelijk waren, maakten 

een efficiënte day-ahead toewijzing van de beschikbare middelen onmogelijk. Indien er 

correct gebruik zou zijn gemaakt van slimme biedingen en/of een Request for Quotes, 

dan zou deze prijspiek zich niet hebben voorgedaan.  

 

3. Maatregelen 

44. Belpex heeft reeds nieuwe regels ingevoerd voor Request for Quotes. De regels zijn 

binnen de gekoppelde prijszones op elkaar afgestemd en zijn nu ook van toepassing 
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op Belpex DAM wanneer de markten worden ontkoppeld. 

45. Een belangrijke conclusie die de CREG uit de gebeurtenissen van 28 maart trekt, is dat 

de elektriciteitsbeurzen nood hebben aan slimme biedingen waardoor de day-ahead 

toewijzing van de schaarse middelen zo efficiënt mogelijk kan verlopen, zelfs wanneer 

de prijsvoorspelling van de marktdeelnemers (om welke reden ook) verkeerd is. 

Vandaag is een optimale day-ahead toewijzing alleen mogelijk wanneer alle 

marktpartijen de prijs correct kunnen voorspellen. Zoals de gebeurtenissen van 28 

maart aantonen, is een perfecte voorspelling van de prijs niet altijd mogelijk.  

46. Ook in normale omstandigheden zouden slimme biedingen moeten leiden tot een 

efficiëntere toewijzing van de beschikbare middelen. Dit moet op zijn beurt leiden tot 

een robuustere en minder volatiele spotmarkt. Dat kan leiden tot een daling van het 

risico op de spotmarkt en daardoor ook een eventuele daling van de risicopremie op de 

forward-markt mogelijk maken. Dit moet uiteindelijk leiden tot lagere prijzen voor de 

eindverbruiker. Daarom is de CREG een groot voorstander van de versnelde invoering 

van de verschillende types van slimme biedingen, vooral dan van slimme biedingen die 

zijn afgestemd op pompcentrales en centrales die kosten hebben voor het opstarten en 

stilleggen.  

47. De implementatie van de „slimme biedingen‟ zal wat tijd vragen. Ondertussen dringt de 

CREG er op aan dat de producenten al hun beschikbare capaciteit (die niet gelimiteerd 

is in energie) op de day-ahead beurs aanbieden, zelfs al is de kans dat de capaciteit 

verkocht wordt zeer laag. 

48. Naast de invoering van slimme biedingen pleit de CREG ook voor meer transparantie 

op de productiemarkt. Marktspelers hadden alleen geaggregeerde en dus ook 

onvoldoende informatie over de niet-gebruikte productiecapaciteit zoals die door de 

transmissiesysteembeheerder wordt gepubliceerd. Elia moet de informatie over de 

onbeschikbaarheid ex-ante van productie-eenheden met een capaciteit van meer dan 

100 MW publiceren. Deze informatie moet worden gepubliceerd op de website van 

Elia.  
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49. De CREG zal deze studie overmaken aan de regulatoren van de CWE-regio en aan de 

Belgische Raad voor de Mededinging. 

 

 

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

 

      

Dominique WOITRIN 
Directeur 

 François POSSEMIERS 
Voorzitter van het Directiecomité  
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BIJLAGE  1 

Incident 27 maart CWE  

Publieke boodschap aan de marktpartijen vanwege  
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BIJLAGE 2 – TRANSPARANTIE: NIET-EXHAUSTIEVE LIJST VAN 

PRODUCTIE-EENHEDEN  

nr ARP Productie-eenheid Type Max. vermogen 
(MW) 

1 Electrabel Amercoeur 1 R TGV CCGT 420 

2 Electrabel AWIRS 5 CL 294 

3 Electrabel Belwind Phase 1 WT 165 

4 Electrabel COO I T HU 474 

5 Electrabel COO II T HU 690 

6 Electrabel DOEL 1 NU 433 

7 Electrabel DOEL 2 NU 433 

8 Electrabel DOEL 3 NU 1.006 

9 Electrabel DOEL 4 NU 1.038 

10 Electrabel DROGENBOS TGV CCGT 460 

11 Electrabel ESCH-SUR-ALZETTE STEG CCGT 376 

12 Electrabel EXXONMOBIL WKK 140 

13 Electrabel HERDERSBRUG STEG CCGT 460 

14 Electrabel KALLO 1 CL 261 

15 Electrabel Knippegroen CL 305 

16 Electrabel PLATE TAILLE T HU 144 

17 Electrabel RODENHUIZE 4 CL 268 

18 Electrabel RUIEN 3 CL 130 

19 Electrabel RUIEN 4 CL 122 

20 Electrabel RUIEN 5 + REPOWERING CL 333 

21 Electrabel RUIEN 6 CL 294 

22 Electrabel SAINT-GHISLAIN STEG CCGT 350 

23 Electrabel TIHANGE 1N NU 481 

24 Electrabel TIHANGE 1S NU 481 

25 Electrabel TIHANGE 2 NU 1.008 

26 Electrabel TIHANGE 3 NU 1.046 

27 Electrabel Zandvliet Power CCGT 395 

28 Enel Trade Marcinelle Energie (Carsid) CCGT 410 

29 EON Energy Trading SE LANGERLO 1 + REPOWERING CL 278 

30 EON Energy Trading SE LANGERLO 2 + REPOWERING CL 278 

31 EON Energy Trading SE VILVOORDE TGV CCGT 385 

32 RWE Supply & Trading  INESCO WKK CCGT 133 

33 SPE ANGLEUR TGV3 CCGT 110 

34 SPE RINGVAART STEG CCGT 357 

35 SPE SERAING TGV CCGT 460 

36 T-Power T-power Beringen CCGT 422 

 


