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EXECUTIVE SUMMARY 

De governance van de day ahead en intraday-markten is een sleutelelement van de 

invoering van het EU-streefmodel (“EU target model”). De afronding van de netwerkcode 

over capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (Network Code on Capacity Allocation and 

Congestion Management, "CACM NC") bracht heel wat discussies op gang over de 

mogelijke te volgen wegen voor de governance. Met deze studie wil de CREG haar 

standpunten over deze belangrijke kwestie toelichten.  

Deze studie spitst zich uitsluitend toe op de activiteit van de energiebeurzen die gekoppeld 

zijn aan de day ahead en intraday-markten waarop markspelers fysieke posities innemen. 

Het heeft geen betrekking op andere activiteiten van energiebeurzen die gekoppeld zijn aan 

forwards en futures en andere commodities. 

Het EU-streefmodel voor congestiebeheer voorziet in de invoering van een day ahead 

marktkoppeling (Market Coupling, hierna "MC") die heel Europa dekt. De entiteit of entiteiten 

die de marktkoppeling organiseren - de energiebeurzen (Power Exchanges, hierna "PXs") - 

zal/zullen binnen dit marktontwerp de toegang tot de transmissiecapaciteit tussen de 

biedzones (erg vaak landen) in D-1 controleren. Aangezien de PXs de enige spelers zijn die 

een dergelijke toegang bieden, zullen zij handelen vanuit een monopoliepositie, wat de 

kwestie over hoe zij worden beheerd des te belangrijker maakt. De manier waarop de PXs 

momenteel worden beheerd in Europa varieert, met gereguleerde, semigereguleerde en 

commerciële PXs die actief zijn in de verschillende Lidstaten. De Europese Commissie heeft 

onlangs haar mening over de governance kwestie gewijzigd. In de voorlopige versie van de 

netwerkcode over capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna “CACM NC”) van begin 

2013 houdt de voorgestelde beheerstructuur voor PXs het midden tussen een gereguleerde 

activiteit en een activiteit die onderworpen is aan enige mededinging. In de context van een 

wettelijk onderzoek betreffende de mededinging van de activiteiten van de PXs stelt de 

Europese Commissie vandaag een beheer voor dat is gebaseerd op de verplichte 

mededinging tussen PXs in dezelfde biedzone. 

Deze studie is voorstander van een gereguleerde structuur voor PXs, mits de status quo op 

vlak van regulering niet aanvaardbaar is. Ze stelt dat het concept van de Europese 

Commissie betreffende de verplichte mededinging tussen PXs ongewenst is, aangezien het 

de verdere integratie van de interne markt en de implementatie van het streefmodel in 

gevaar brengt. De studie zal aantonen dat de aan de mededinging gekoppelde voordelen 

inderdaad ruimschoots worden overtroffen door de nadelen die ermee gepaard gaan. 
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De studie pleit eveneens voor de oprichting van een marktkoppelingsentiteit (Market 

Coupling entity, hierna "MCO-entiteit") met het oog op de snelle implementatie van het EU-

streefmodel. In dit specifieke geval zou een mededinging tussen lokaal gebleven activiteiten 

van PXs met betrekking tot de day ahead en intraday kunnen worden overwogen, ook als de 

daaraan gekoppelde voordelen niet zijn bewezen. 

De fysische elektriciteitswetten hebben als gevolg dat de coördinatie en de harmonisatie van 

verhandelde producten samen met gepaste lokale informatie verplicht zijn in het kader van 

een doeltreffend gebruik van het transmissienetwerk en voor een doeltreffend marktresultaat. 

Het Europese streefmodel voorziet de invoering van een flow-based marktkoppeling die zal 

instaan voor de gecoördineerde overboeking van goed afgebakende zonegebonden markten 

in day ahead. Er wordt geen grensoverschrijdende OTC-handel toegelaten. De rol van PXs 

kan niet worden gescheiden van de rol van de TNBs wat betreft activiteiten in verband met 

marktkoppeling (MCO-functie). Nationale PXs (NEMO’s) bepalen de toegang tot de 

transmissiecapaciteit, hetgeen een duidelijke verantwoordelijkheid is van de TNB. Omwille 

van de doeltreffendheid geeft het streefmodel van de EU een monopolistische rol aan de PX 

in day ahead en intraday voor de toegang tot zoneoverschrijdende transmissiecapaciteit. 

Omwille van deze drie redenen moeten PXs gereguleerd zijn (vergoedingen, bepaling van de 

producten, terugwinning en monitoring van de kosten). In geval van oprichting van een MCO-

entiteit (wat vandaag niet het geval is), kan de mededinging tussen overblijvende lokale 

activiteiten van NEMO’s aanvaardbaar zijn. 

De huidige verschillen wat betreft het nationale design van de markten laten de oprichting 

van een level playing field voor concurrerende PXs niet toe. De mededinging tussen PXs zal 

leiden tot productdifferentiatie, die op zijn beurt zal leiden tot de verdere marktsegmentatie 

en een ondoeltreffend marktresultaat. De mededinging tussen PXs kan ook leiden tot (kleine) 

vergoedingsverschillen die de doeltreffendheid van de mededinging tussen marktspelers kan 

doen dalen, de kosten voor handel kan doen stijgen en de lokale prijssignalen en 

prijsreferenties kan schaden. Tot slot zal de verplichte mededinging tussen PXs de 

implementatie van het streefmodel van de EU bedreigen en de algemene 

implementatiekosten doen stijgen. 

Indien de huidige afspraken inzake governance niet aanvaardbaar zijn en indien de 

monopolistische aard van de activiteit van de PXs in day ahead en in intraday wordt gezien 

als een fundamenteel probleem dat moet worden verholpen, dan is het aangewezen dat, in 

plaats van in de richting van een verplichte mededinging tussen verschillende PXs in 

eenzelfde biedzone te evolueren, (nationale) PXs worden gereguleerd door (nationale) 

regulerende instanties/Lidstaten in lijn met de afspraken van het derde pakket. 
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Deze nationale verordening moet een tussenstap of een oplossing zijn in de richting van de 

oprichting van een pan-Europese gereguleerde MCO-entiteit. 
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INLEIDING 

De governance van de day ahead en intraday-markten is een sleutelelement van de 

invoering van het EU-streefmodel (“EU target model”). De afronding van de netwerkcode 

over capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (Network Code on Capacity Allocation and 

Congestion Management, "CACM NC") bracht heel wat discussies op gang over de 

mogelijke te volgen wegen voor de governance. Met deze studie wil de CREG haar 

standpunten over deze belangrijke kwestie toelichten.  

Deze studie spitst zich uitsluitend toe op de activiteit van de energiebeurzen die gekoppeld 

zijn aan de day ahead en intraday-markten waarop markspelers fysieke posities innemen. 

Het heeft geen betrekking op andere activiteiten van energiebeurzen die gekoppeld zijn aan 

forwards en futures en andere commodities. 

Het EU-streefmodel voor congestiebeheer voorziet in de invoering van een day ahead 

marktkoppeling (Market Coupling, hierna "MC") die heel Europa dekt. De entiteit of entiteiten 

die de marktkoppeling organiseren - de energiebeurzen (Power Exchanges, hierna "PXs") - 

zal/zullen binnen dit marktontwerp de toegang tot de transmissiecapaciteit tussen de 

biedzones (erg vaak landen) in D-1 controleren. Aangezien de PXs de enige spelers zijn die 

een dergelijke toegang bieden, zullen zij handelen vanuit een monopoliepositie, wat de 

kwestie over hoe zij worden beheerd des te belangrijker maakt. De manier waarop de PXs 

momenteel worden beheerd in Europa varieert, met gereguleerde, semigereguleerde en 

commerciële PXs die actief zijn in de verschillende Lidstaten. De Europese Commissie heeft 

onlangs haar mening over de governance kwestie gewijzigd. In de voorlopige versie van de 

netwerkcode over capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna “CACM NC”) van begin 

2013 houdt de voorgestelde beheerstructuur voor PXs het midden tussen een gereguleerde 

activiteit en een activiteit die onderworpen is aan enige mededinging. In de context van een 

wettelijk onderzoek betreffende de mededinging van de activiteiten van de PXs stelt de 

Europese Commissie vandaag een beheer voor dat is gebaseerd op de verplichte 

mededinging tussen PXs in dezelfde biedzone. 

Deze studie is voorstander van een gereguleerde structuur voor PXs, mits de status quo op 

vlak van regulering niet aanvaardbaar is. Ze stelt dat het concept van de Europese 

Commissie betreffende de verplichte mededinging tussen PXs ongewenst is, aangezien het 

de verdere integratie van de interne markt en de implementatie van het streefmodel in 

gevaar brengt. De studie zal aantonen dat de aan de mededinging gekoppelde voordelen 

inderdaad ruimschoots worden overtroffen door de nadelen die ermee gepaard gaan. 
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De studie pleit eveneens voor de oprichting van een marktkoppelingsentiteit (Market 

Coupling entity, hierna "MCO-entiteit") met het oog op de snelle implementatie van het EU-

streefmodel. In dit specifieke geval zou een mededinging tussen lokaal gebleven activiteiten 

van PXs met betrekking tot de day ahead en intraday kunnen worden overwogen, ook als de 

daaraan gekoppelde voordelen niet zijn bewezen.  

De studie is opgesplitst in 9 delen. In deel 1 worden de basisprincipes van de handel in 

elektriciteit uitgelegd. In deel 2 wordt de rol van de PXs onder de loep genomen. In deel 3 

wordt de kwestie van de non-discriminatie toegelicht. In deel 4 wordt toelichting gegeven 

over het EU-streefmodel en het overeenkomstige beheer van de PXs. In deel 5 wordt 

informatie gegeven over het project "koppeling van de regio's". In deel 6 wordt dieper 

ingegaan op het op 22 november door de Europese Commissie voorgestelde governance. In 

deel 7 wordt uitgelegd waarom de regulering van de PXs de regel zou moeten zijn indien een 

status quo niet aanvaardbaar is als gevolg van de oprichting van de facto monopolies. In 

deel 8 wordt de impact van de verplichte mededinging tussen de PXs op de interne markt 

geanalyseerd. In de conclusie wordt een samenvatting gegeven van alle argumenten.  

Deze studie werd goedgekeurd bij geschreven procedure die aanvatte op 29 januari en 

beëindigd werd op 30 januari 2014. 
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I. BASISPRINCIPES VAN DE HANDEL IN 

ELEKTRICITEIT 

 

1. Elektriciteit is een speciaal handelswaar (commodity) die niet kan worden opgeslagen 

en niet (zonder problemen) kan worden vervoerd. Deze twee kenmerken hebben een 

rechtstreekse impact op het marktontwerp en de organisatie ervan. Deze impact zal worden 

geïllustreerd aan de hand van een synthetisch voorbeeld. 

I.1. De wetten van Kirchhoff en synthetisch voorbeeld 

2. Kirchhoff stelde twee wetten op waarin wordt beschreven op welke manier elektriciteit 

in een vermaasd netwerk stroomt. De eerste wet specificeert dat de algebraïsche som van 

de stromen in een netwerk van geleiders die in een punt samenkomen, gelijk is aan nul. De 

tweede wet stelt dat de som van alle spanningen rond een gesloten kring gelijk is aan nul. 

Op basis van deze twee wetten kan worden gezegd dat in een vermaasd netwerk van 

knooppunten en verbindingen een uitwisseling (handel in) van elektriciteit tussen twee 

knooppunten alle mogelijke wegen tussen de twee knooppunten zal volgen en de weg met 

de laagste weerstand (de "kortste elektrische" weg) het grootste deel van de uitwisseling 

(handel) zal dragen. 

3. In deze studie wordt een synthetisch voorbeeld van een stroomsysteem gebruikt om 

de impact van de handel in elektriciteit op de stromen in het transmissienet te illustreren. Dit 

synthetisch voorbeeld, dat wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding, bestaat uit 4 

lijnen (L12, L23, L34 en L41; lijnen hebben een begin- en een eindpunt dat als referentie wordt 

gebruikt om de richting van de stromen aan te geven) en 4 knooppunten (nummers 1, 2, 3 en 

4) die enkel plaatsen zijn om elektriciteit te injecteren/af te nemen. De technische kenmerken 

van het systeem zijn het maximale vermogen van de stroomlijnen, respectievelijk 1000 MW, 

1000 MW, 1000 MW en 80 MW voor de lijnen L12, L23, L34 en L41, en de impedantie van deze 

lijnen, die overal gelijk is. 

4. Deze impedanties worden omgezet in een matrix voor de verdeelfactor van 

energietransmissie (Power Transfer Distribution Factor, hierna "PTDF") die de impact van 

een energietransmissie van knooppunt x naar knooppunt 1 weergeeft, die als referentie 

wordt gebruikt op een welbepaalde lijn. Deze PTDF matrix wordt weergegeven in de 

onderstaande afbeelding. 
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5. De impact van een uitwisseling van 100 MW van knooppunt 2 naar knooppunt 3 op 

netwerkstromen wordt weergegeven aan de linkerkant van de onderstaande afbeelding (er 

wordt verondersteld dat het netwerk leeg is alvorens deze uitwisseling plaatsvindt). 

Overeenkomende fysieke stromen worden door het hele transmissienet verspreid, en niet 

enkel via de directe lijn L23. De fysieke stromen die door lijnen L12, L41 en L34 gaan, worden 

vaak "kringstromen" (loop-flows) genoemd. Deze loop-flows zijn voor economen een bron 

van externaliteiten. 

6. Het is belangrijk om te beseffen dat één bilaterale uitwisseling tussen een producent 

(verkoper) en een consument (koper) een impact heeft op de handelsmogelijkheden van 

alle andere mogelijke consecutieve bilaterale transacties als gevolg van de fysische 

elektriciteitswetten in alle delen van het transmissienet, waarvan er sommige erg ver gelegen 

zijn1. Met andere woorden, elke uitwisseling tussen twee knooppunten van het systeem 

wijzigt de overblijvende handelsmogelijkheden binnen het hele transmissienet. Bijgevolg 

beïnvloedt één uitwisseling de toegang tot het transmissienet.  

7. Daarom heeft de EU-wetgeving steeds veel aandacht besteed aan de voorwaarden 

waaraan de transmissienetbeheerders (TNBs) moeten voldoen betreffende het verlenen van 

een niet-discriminerende toegang tot het transmissienet aan derden, en in het bijzonder tot 

de nodige ontvlechting en het verbod voor TNBs om betrokken te zijn bij handelsactiviteiten.  

8. In het rechterdeel van de onderstaande afbeelding wordt een uitwisseling (handel) 

van dezelfde omvang gedaan van knooppunt 1 naar knooppunt 4. Deze uitwisseling 

veroorzaakt een symmetrisch stroomverloop in het transmissienet. In deel 4 zal worden 

aangetoond dat ook als de twee uitwisselingen op een gelijkaardige manier gebruik maken 

                                                

1
 De kwestie betreffende de impact van handel op andere systemen valt onder art. 1.7 en 1.8 van de 

"Richtsnoeren voor het beheer en de toewijzing van beschikbare overdrachtcapaciteit van 
interconnecties tussen nationale systemen", BIJLAGE 1 van verordening (EG), nr. 714/2009.  
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van het transmissienet, hun behandeling (en prioriteit) toch verschillend zal zijn afhankelijk 

van hun grensoverschrijdend of intern (met betrekking tot een land of een zone) karakter. 

 

9. De onderstaande afbeelding toont de fysieke stromen die voortvloeien uit een 

gelijktijdige invoering van de twee uitwisselingen (van 100 MW van knooppunt 2 naar 3 en 

van knooppunt 1 naar 4). Overeenkomstig de wetten van de fysica kan worden aangetoond 

dat de resulterende of totale stroom binnen een netwerkelement gelijk is aan de som van de 

stromen die voortvloeien uit een gescheiden invoering van verschillende uitwisselingen. 

Deze regel wordt het superpositiebeginsel genoemd. Lijn L41 die in het rood is weergegeven, 

is overbelast: de stroom die voortvloeit uit de twee uitwisselingen is gelijk aan 100 MW, wat 

de maximale lijncapaciteit van 80 MW overschrijdt2. 

                                                

2
 Het is eveneens belangrijk om op te merken dat de stromen in lijnen L12 en L34 in dit geval gelijk 

zijn aan nul. Een situatie met meer commerciële uitwisselingen leidt dus tot lagere fysieke stromen in 
sommige netwerkelementen. Deze eigenschap kan erg interessant zijn als deze twee lijnen 
knelpunten van het transmissienet vormen. Dit kenmerk zou kunnen worden gebruikt in 
stroomgebaseerde (flow-based) systemen die zijn gebaseerd op een adequate definitie van de 
biedzones. Dit kenmerk verklaart eveneens waarom congestiebeheer kan worden beschouwd als een 
complementair goederenprobleem (zie deel 1.2 hieronder). 
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10. Uit de bovenstaande afbeelding blijkt dat beide uitwisselingen niet gelijktijdig kunnen 

worden uitgevoerd, aangezien L14 enkel een capaciteit van 80 MW heeft. Het is de taak van 

de TNBs om (gezamenlijk) een niet-discriminerende toegang te verschaffen (weigeren) 

tot het transmissienet, aangezien dit transmissienet een publiek goed met beperkte 

capaciteit is. 

11. Congestiebeheer (Congestion Management, "CM") is het hulpmiddel dat door de TNB 

moet worden gebruikt om beschikbare transmissiecapaciteiten toe te wijzen aan 

marktspelers en de manier om te kiezen tussen de handelstransacties. De CM-richtsnoeren 

stellen dat de transmissiecapaciteit moet worden gegeven aan de marktspelers die het deze 

capaciteit het hoogst waarderen3. 

12. In dit stadium is het belangrijk om te vermelden dat de twee bestaande 

handelsvormen, bilateraal (of Over the Counter, “OTC”) en transacties gecleard door een 

PX, precies dezelfde (fysieke) impact hebben op het transmissienet. 

 

I.2. Complementair handelsprobleem 

 
13. Om de aard van de handel in elektriciteit volledig te begrijpen, is het interessant om 

het vanuit een ander perspectief te bekijken. Een efficiënte handel in elektriciteit tot stand 

brengen zou kunnen worden beschouwd als een complementair goederenprobleem. 

Complementaire goederen zijn goederen die samen worden verbruikt. Wanneer de vraag 

naar een goed stijgt, is er ook een stijging van de vraag naar het andere goed. Bijvoorbeeld: 

de handel in linkerschoenen doet de vraag naar rechterschoenen stijgen. Op het vlak van 

                                                

3
 Zie artikels 1.6, 2.1 en 2.7 van Bijlage 1 van Verordening (EG) nr. 714/2009 
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handel in elektriciteit kunnen zich complementariteiten voordoen wanneer twee 

productiefaciliteiten worden gescheiden door een overbelast deel van het transmissienet. In 

dergelijke omstandigheden verergert bijkomende handel de netwerkcongesties niet 

noodzakelijk (meer handel in elektriciteit kan overeenkomen met lagere fysieke stromen). In 

deze situatie is het wenselijk om transacties die congesties verlichten, te "koppelen" aan 

transacties die ze (anders) zouden creëren. Als we dus teruggaan naar ons 

schoenenvoorbeeld, is het dus de bedoeling om de rechterschoen (complementaire handel) 

te vinden die overeenstemt met de juiste linkerschoen! 

14. De uitdaging die door de externaliteiten van het netwerk (de kringstromen) wordt 

gesteld op het vlak van efficiëntie, is dat alle complementaire handelstransacties moeten 

worden geïdentificeerd en afgehandeld. Bovendien stemt de informatie die vereist is voor 

efficiënte handel in elektriciteit overeen met de kenmerken van het netwerk (topologie, 

verbindingscapaciteiten en impedanties) en de bereidheid van elke marktspeler om een 

welbepaald product4 te kopen en te verkopen op een welbepaalde locatie. In georganiseerde 

markten gebeurt deze ontdekking van efficiënte transacties door een « formeel 

aggregatormiddel », zoals een centraal matching algoritme dat rekening houdt met 

gelokaliseerde biedingen en netwerkbeperkingen. In het Europese streefmodel stemt dit 

« formeel aggregatormiddel » overeen met de marktkoppelingsoperator (Market Coupling 

Operator, hierna "MCO")5, die de stroomgebaseerde marktkoppeling op basis van adequate 

zonebegrenzing toepast (voor locatiespecifieke informatie). 

15. Kortom, op het vlak van elektriciteit zijn georganiseerde en gecoördineerde markten 

die geharmoniseerde producten verhandelen met adequate locatiespecifieke informatie, 

verplicht om de handel in elektriciteit efficiënt te laten verlopen en het transmissienet efficiënt 

te gebruiken6. 

                                                

4
 Dit zal echter nooit worden gedaan als de aard van het product verbiedt/het bijna onmogelijk maakt 

om het te koppelen aan of het te vergelijken met andere producten, of als de informatie die de 
producten geven, niet geschikt is (bv. voor intraday: zoneoverschrijdende OTC, uur- en 
kwartuurproducten, ijsbergproducten, enz.). 

5
 MCO: marktkoppelingsoperator belast met de koppeling van biedingen/aanbiedingen die rekening 

houden met netwerkbeperkingen. De vraag of deze MCO een entiteit of een functie is, is nog niet 
vastgelegd. 

6
 Voor meer informatie over het bijkomende elektriciteitsgebonden handelsprobleem wordt aanbevolen 

om de paper van E.T. Mansur en M. W. White te raadplegen: 
http://bpp.wharton.upenn.edu/mawhite/papers/MarketOrg.pdf. Het belang van de bekendmaking van 
adequate informatie voor efficiënte resultaten voor de elektriciteitsmarkt wordt nader toegelicht in de 
paper van J. K. MacKie-Mason: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.39.4868 . 
Tot slot wordt de nood aan "georganiseerde markten" voor een efficiënte handel in elektriciteit, samen 
met een uitgebreide analyse van de mechanismen van de elektriciteitsmarkt, uitgelegd in de studie die 
de CREG liet uitvoeren door prof. Y. Smeers en die terug te vinden is op de website van de CREG: 

http://bpp.wharton.upenn.edu/mawhite/papers/MarketOrg.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.39.4868
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II. ENERGIEBEURZEN IN DAY AHEAD EN 

INTRADAY 

16. In sommige landen zagen energiebeurzen het licht toen de energiemarkt werd 

vrijgemaakt. Sommige PXs waren gereguleerd en andere werden beschouwd als 

commerciële activiteiten. PXs werden vaak opgericht als een nationaal7 handelsplatform 

waarop elektriciteit wordt verhandeld als een commodity die de volgende dag moet worden 

geleverd op groothandelsniveau en waar de deelnemers fysieke posities innemen.  

17. Vandaag omvat de activiteit van de energiebeurs ook andere commodities dan 

elektriciteit, evenals forwards en futures die gescheiden zijn van de day ahead en intraday-

markt met fysieke levering.  

18. Het is belangrijk om eraan te herinneren dat de netwerkcodes over 

capaciteitstoewijzing en congestiebeheer enkel de activiteiten van energiebeurzen dekken 

die gekoppeld zijn aan de day ahead en intraday-markten waar marktspelers fysieke posities 

innemen. Daarom heeft deze studie enkel betrekking op de activiteit van de PXs die 

gekoppeld is aan deze door de CACM NC gedekte day ahead en intraday-markten. 

Activiteiten betreffende forwards en futures worden niet gedekt. De onderstaande 

afbeelding geeft een grafische voorstelling van de verschillende gebieden die door PXs 

worden gedekt. 

 

 

19. In het MCO-kader zijn alle activiteiten gegroepeerd die betrekking hebben op de 

functie van marktkoppelingsoperator, zoals beschreven door de versie van de CACM NC die 

                                                                                                                                                   

http://www.creg.info/pdf/Studies/F810NL.pdf. 

7
 Belpex vormt een uitzondering op deze regel en werd gelijktijdig met de lancering van de trilaterale 

marktkoppeling tussen Frankrijk, België en Nederland tot stand gebracht.  

Day Ahead & Intraday MC

MCO 

Futures, other commodities,...
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in november 2013 werd verspreid, en in het bijzonder de ontwikkeling en de werking van het 

MCO-algoritme, dat zowel de volumes van de handel en die van de stromen in het systeem 

(een verantwoordelijkheid van de TNB)als de prijzen op de verschillende locaties (zones) 

van het systeem berekent ("cleart" of voert de veiling uit). Het is belangrijk om te vermelden 

dat de kosten met betrekking tot deze activiteit, in het bijzonder voor het intraday timeframe, 

erg snel stijgen en niet onder controle zijn, als gevolg van een gebrek aan samenwerking 

tussen de PXs, en dat de invoering van mededinging tussen PXs geen impact zal hebben op 

deze kosten. 

20. In het day ahead en intraday-kader staan de activiteiten die betrekking hebben op de 

lokale implementatie van de MCO-functie, zoals de verzameling van de aan- en 

verkooporders, de interface en de lokale afwikkeling. De kosten met betrekking tot deze 

activiteiten zijn veel lager dan die op het vlak van de ontwikkeling en de werking van de 

MCO.  

21. In het buitenkader zijn de activiteiten van de PX gegroepeerd die betrekking hebben 

op de futures en forwards in elektriciteit, evenals de activiteiten die betrekking hebben op 

andere commodities en niet rechtstreeks verband houden met de elektriciteitsmarkt (gas, 

enz.). 

22. In vergelijking met de bilaterale handel8 levert de handel op PXs enkele voordelen op, 

waaronder een daling van de kosten voor het zoeken naar tegenpartijen, de anonimiteit van 

de handelstransacties, een transparantie op het vlak van de prijzen en volumes en een 

verlaging van het tegenpartijrisico (het risico om geen geld van de tegenpartij te ontvangen). 

23. Vanuit nationaal oogpunt zijn deze activiteiten echter enkel gebaseerd op de illusie 

van het koperplaatmodel van nationale netwerken.  

24. De onderstaande afbeelding toont de afbakening van de verschillende biedzones van 

ons synthetisch voorbeeld. In continentaal Europa is de huidige afbakening van de 

biedzones voornamelijk gebaseerd op de landsgrenzen. In dit synthetisch voorbeeld worden 

landen A en C dus uitsluitend gevormd door één knooppunt en omvat land B twee 

knooppunten en een interne lijn L23. Lijnen L12, L34 en L41 zijn grensoverschrijdende lijnen of 

interconnecties. 

                                                

8
 Andere voordelen zijn gekoppeld aan de invoering van een zoneoverschrijdende marktkoppeling en 

de efficiëntie van deze oplossing voor het beheer van congesties. Zie deel IV over het streefmodel. 
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25. Een koperplaat heeft een onbeperkte transmissiecapaciteit en een impedantie van 

nul. Land B9 kan worden beschouwd als een koperplaat als de capaciteit van lijn L23 = ∞ en 

de weerstand van L23 = 0. In dit bijzonder geval zullen alle stromen door lijn L23 gaan en 

zullen er geen kringstromen worden vastgesteld in het overblijvende deel van het systeem 

(de andere lijnen, die geen nulimpedantie hebben). 

26. In werkelijkheid stemt land B niet overeen met een koperplaat en heeft de handel die 

wordt gecleard op de "nationale" PX van land B een impact op de handelsmogelijkheden van 

het hele transmissienet van landen A en C, afhankelijk van de oorsprong en de bestemming 

van de transactie. Een op de PX vereffende transactie kan namelijk overeenstemmen met 

een transactie tussen een verkoper en een koper die zich in dezelfde knooppunten bevinden, 

wat geen kringstromen in het systeem tot stand brengt, of kan overeenstemmen met een 

verkoop in knooppunt 2 en een aankoop in knooppunt 3, wat een (kring)stroom veroorzaakt 

van knooppunt 1 tot knooppunt 4 in de interconnectielijn L41, of met een verkoop in 

knooppunt 3 en een aankoop in knooppunt 2, wat een (kring)stroom veroorzaakt in de 

tegengestelde zin in interconnectielijn L41.  

27. Een dergelijke locatiespecifieke informatie binnen een zone (d.w.z. knooppunt 2 of 

knooppunt 3) wordt in principe echter niet gebruikt bij het "zonale" clearing algoritme, wat 

onzekerheid veroorzaakt over het effectieve gebruik van het transmissienet (zie de 

verandering van zin van stromen in lijn L41). Daarom bouwen de TNBs van landen A en B erg 

vaak bijkomende veiligheidsmarges in wanneer zij de congestie op lijn L41 beheren.  

28. De PXs scheppen dus de facto de voorwaarden om toegang te krijgen tot het 

transmissienet, wat duidelijk een verantwoordelijkheid10 van de TNB is, zonder specifiek 

                                                

9
 Landen A en C in dit voorbeeld komen de facto overeen met "koperplaten", aangezien ze slechts 

door één knooppunt worden gevormd. 

10
 De kwestie die hier wordt aangehaald, rechtvaardigt waarom de PXs die handelen als 
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rekening te houden met de non-discriminatie tussen interne en grensoverschrijdende 

uitwisselingen (zie deel III hieronder). 

29. Naast de hiervoor beschreven grensoverschrijdende (zoneoverschrijdende) impact 

heeft de handel op een PX ook een interne impact. Door het feit dat lijn L23 geen oneindige 

capaciteit heeft en er geen beperking van toepassing is op het handelsvolume dat wordt 

gecleard door de PX van land B, kunnen stromen die voortvloeien uit de handel van land B 

op lijn L23 de TNB van land B dwingen om sommige eenheden binnen land B te 

redispatchen.  

30. Zoals reeds werd vermeld, zijn de PXs in continentaal Europa erg vaak gescheiden 

van de TNB. De PXs halen (niet-gereguleerde) voordelen uit het gebruik van het 

transmissienet (een publiek goed) zonder hiervoor bijbehorende kosten te moeten betalen 

(van het transmissienet, voor de verlaging van de grensoverschrijdende capaciteiten of voor 

de redispatching)11.  

31. In termen van beheer leidt de rol van de PXs met betrekking tot de toegang tot het 

transmissienet ertoe voorstander te zijn dat de PXs optreden als "dienstverlener" voor de 

TNBs, die de volledige verantwoordelijkheid blijven dragen over de toegang tot het 

transmissienet en het congestiebeheer. Dit is min of meer het geval in het kader van de 

huidige beheerregelingen die zijn vastgelegd door de richtsnoeren inzake congestiebeheer12. 

  

                                                                                                                                                   

dienstverlener voor hun respectieve TNB’s kunnen overeenstemmen met een geldig governance 
schema voor de PXs, waarbij de TNB’s de volledige verantwoordelijkheid dragen over de toegang tot 
het transmissienet. 

11
 Er kan hier worden aangevoerd dat OTC op eenzelfde manier als PXs gebruik maakt van het 

transmissienet. Deze activiteit wordt echter georganiseerd door de TNB en de bijbehorende voordelen 
zijn gereguleerd!  

12
 Bijlage 1 van verordening 714/2009 
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III. NIET-DISCRIMINERENDE TOEGANG TOT HET 

TRANSMISSIENET 

 

32. De handel op PXs heeft een impact op het transmissienet en de voorwaarden met 

betrekking tot de toegang tot transmissiecapaciteit. Een niet-discriminerende toegang tot de 

transmissiecapaciteit voor de marktspelers is een van de sleutelfactoren van het 

liberaliseringsproces. Het is de taak van de TNBs om een niet-discriminerende toegang tot 

het transmissienet te bieden. Over het algemeen hebben de PXs geen dergelijke duidelijke 

verplichting. Een onjuiste behandeling van de non-discriminatie zou nadelig kunnen zijn voor 

het welslagen van de interne elektriciteitsmarkt13. Hieronder worden twee types van 

discriminatie toegelicht. 

33. De regels inzake congestiebeheer, en de beperking van de handel, zijn uitsluitend 

van toepassing op de grensoverschrijdende (zoneoverschrijdende) uitwisselingen, d.w.z. op 

transacties tussen landen (zones): AB, BC en AC transacties in het synthetische 

voorbeeld. 

34. Door de wetten van de fysica maakt een transactie in een vermaasd netwerk binnen 

een land op een gelijkaardige manier gebruik van het transmissienet en gebruikt tegelijk 

transmissie-elementen die zich situeren in het land (L23 van het synthetische voorbeeld), 

grensoverschrijdende transmissielijnen (L12 en L34) en transmissie-elementen die zich in en 

tussen derde landen bevinden (L41), afhankelijk van hun elektrische afstand ten opzichte van 

de injectie- en afnamepunten. 

35. Er kunnen congesties ontstaan op grensoverschrijdende interconnecties, evenals op 

netwerkelementen die zich in landen bevinden. In het huidige marktontwerp (die beschikbare 

transmissiecapaciteiten (Available Transmission Capacities, "ATC"), berekeningen of 

stroomgebaseerde (Flow-Based, "FB") berekeningen met zones toepast) doen de effecten 

van de congesties, d.w.z. de beperking van commerciële handel en een prijsverschil, zich 

enkel voor op de landgrenzen (zonegrenzen), ook al treedt de congestie in een land op 

(congesties worden dan naar de grenzen "geduwd", zoals in het Zweedse interconnector 

dossier14). 

                                                

13
 Er dient te worden opgemerkt dat art. 4 van de CACM NC niet duidelijk vermeldt op wie de 

verschillende doelstellingen van de CAMC NC, waaronder de niet-discriminerende toegang, van 
toepassing zijn.  

14
 http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39351 et 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39351
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36. In tegenstelling tot de grensoverschrijdende (zoneoverschrijdende) handel is er geen 

beperking van toepassing op de interne handel (OTC of handel op nationale PXs). Interne 

uitwisselingen (bv. handel 2=>3) zijn niet beperkt, ook al gebruiken zij het transmissienet op 

een gelijkaardige manier. 

37. Indien deze verschillende behandeling niet op de juiste manier wordt aangepakt, zou 

dit kunnen leiden tot een fundamentele discriminatie van de grensoverschrijdende handel ten 

gunste van de interne handel van de landen15. Dit kan op zijn beurt aanleiding geven tot 

discriminatie tussen de marktspelers met betrekking tot hun positie op de EU-markt, 

afhankelijk van het feit of een groot deel van de capaciteit van het lokale transmissienet 

wordt geladen door stromen die voortvloeien uit interne uitwisselingen van derde landen die 

een de facto prioriteit hebben op andere transacties. 

38. Het is de collectieve taak van de TNB (zoals in Centraal West-Europa, "CWE" MC) 

om een congestiebeheersmechanisme in te voeren dat een niet-discriminerende toegang tot 

het transmissienet garandeert. Wanneer deze kwestie niet op een correcte wijze wordt 

aangepakt, komen de TNBs hun verplichting niet na om op een niet-discriminerende basis 

om te gaan met de interne en grensoverschrijdende stromen16. De vroegtijdige invoering van 

de herziening van de huidige afbakening van de biedzones zou een antwoord moeten bieden 

op deze kwestie.  

39. De tweede vorm van discriminatie die kan optreden wanneer er transacties worden 

uitgevoerd via PXs op een elektriciteitsnet, is gekoppeld aan het commerciële belang dat de 

PXs kunnen hebben om de handel van een welbepaald type van marktspelers te 

vergemakkelijken. Aangezien PXs de toegang tot het transmissienet beïnvloeden en zelfs 

een monopolie hebben op het vlak van zoneoverschrijdende handel in day ahead en 

intraday, kunnen het niveau en de structuur van de vergoedingen en het type van 

beschikbare producten de toegang van specifieke types van marktspelers tot het 

transmissienet beperken. Dit zou in het bijzonder het geval kunnen zijn voor spelers die een 

klein volume van energie verhandelen op de PXs, zoals grote verbruikers en kleine 

producenten. De ontwikkeling van producten die zijn aangepast aan de noden van sommige 

                                                                                                                                                   

http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/2010_2_1.pdf  

15
 Overeenkomstig de EG-wetgeving moeten de grensoverschrijdende uitwisselingen binnen dezelfde 

regio en grensoverschrijdende uitwisselingen met een andere regio voorrang krijgen op uitwisselingen 
die binnen één land verlopen. 

16
 Het is belangrijk om eraan te herinneren dat deze discriminatie bestaat, ongeacht de handelsvorm: 

via PX of OTC. Dit verklaart waarom het huidige bestaan van vrije OTC-handel binnen een land niet 
kan worden gebruikt als een rechtvaardiging voor het buiten beschouwing laten van het feit dat 
nationale PXs (ook) een invloed kunnen hebben op de toegang tot het transmissienet en voor het niet 
reguleren van deze nationale PXs. 

http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/2010_2_1.pdf
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types van marktspelers, kan immers als te duur worden beschouwd in vergelijking met de 

verwachte voordelen.  

40. Aangezien de impact van de PXs op het transmissienet vaak niet wordt erkend of 

verwaarloosd, hebben de PXs bovendien niet dezelfde verplichting als de TNBs met 

betrekking tot de niet-discriminerende toegang tot het transmissienet. 
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IV. EU-STREEFMODEL 

IV.1. Marktkoppeling 

 

41. Voor regio's met duidelijk onderling afhankelijke interconnecties (continentaal Europa) 

voorziet het Europese streefmodel in de invoering van een stroomgebaseerde 

marktkoppeling (Flow Based Market Coupling, "FB MC"), evenals in een adequate definitie 

van de biedzones17. Aangezien OTC handel als minder efficiënt werd beschouwd dan 

impliciete veilingen, wordt parallel met impliciete veilingen niet voorzien in 

zoneoverschrijdende OTC handel.  

42. De totstandbrenging van marktkoppeling en van stroomgebaseerde marktkoppeling 

houdt vandaag een ingrijpende verandering in op het vlak van de manier waarop het 

transmissienet en de markt worden beheerd. Met de expliciete grensoverschrijdende 

capaciteiten werd de handel in transmissiecapaciteiten gescheiden van de handel in 

commodity. Vandaag worden de transmissiecapaciteit en de commodity tegelijk verhandeld 

om efficiëntie-redenen. Vanuit organisatorisch oogpunt bepaalt dezelfde software tegelijk 

de beschikbare/toegewezen transmissiecapaciteiten (handelsvolume) en de prijs 

ervan. Mathematisch gezien zijn de prijsverschillen tussen zones de duale variabelen van 

elektriciteitsstromen op een overbelast netwerkelement. Met FB MC is de tussenkomst van 

de TNBs in wat standaard werd beschouwd als een pure (kernactiviteit) activiteit van PXs, 

d.w.z. de bepaling van clearingprijzen, nog duidelijker met de directe impact van de 

verdeelfactor van energietransmissie (Power Transmission Distribution Factors, "PTDFs") op 

de clearingprijs. Met FB stemt de clearingprijs van een zone niet enkel meer overeen met de 

kruising van de aan- en verkoopcurves, die worden verschoven door de beschikbare 

invoer/uitvoer. Met FB hangt de prijs van een zone rechtstreeks af van de betrokken locatie 

van de zone en van de locatie van de productie-eenheden in de zone met betrekking tot de 

overbelaste netwerkelementen. Op basis van de veronderstellingen van verwachte 

Generation Shift Keys18, (GSK) bepalen de TNBs de waarden van de PTDFs, die een directe 

impact hebben op de clearingprijs van de verschillende zones.  

43. Het eerste gevolg hiervan is dat de scheiding tussen de activiteiten van de TNBs en 

PXs verdwijnt. Het tweede gevolg is dat (veronderstellingen over) de locatie van de productie 

                                                

17
 Efficiëntie en non-discriminatie zijn de voornaamste criteria op het vlak van de bepaling van deze 

adequate zones. 

18
GSKs geven de bijdrage van een eenheid aan een welbepaalde stroomverschuiving (power shift). 
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binnen een zone een impact heeft op de clearingprijs, ook als deze informatie niet door de 

PX aan de TNB wordt verstrekt bij de uitvoering van de clearing. 

44. Om de hierboven genoemde redenen wordt deze taak in de VS uitgevoerd door de 

TNB (ISO), die de locatiespecifieke (knooppuntsgewijs - nodal in dit geval) prijzen en de 

verhandelde volumes bepaalt19. 

45. Deze evolutie in het Europese marktontwerp heeft geleid tot het creëren van een 

monopolistische MCO-functie die de taken met betrekking tot de gecoördineerde clearing 

van locatiegebonden markten omvat. Deze MCO-functie zal tegelijk taken uitvoeren die in de 

vroegere Europese visie werden beschouwd als TNB-taken (volume van uitwisselingen of 

transmissiecapaciteiten) en PX-taken (prijzen). Deze functie heeft het monopolie over de 

toegang tot zoneoverschrijdende transmissiecapaciteit in day ahead. Daarnaast is de rol van 

"nationale" of "zonale" PXs (NEMO’s) aanzienlijk ingeperkt voornamelijk met het oog op het 

verzamelen van aanbiedingen als input voor de MCO-functie, de mededeling van de 

resultaten/vereffening aan de marktspelers en de publicatie van de prijzen. 

  

                                                

19
 Er moet worden nagegaan of in het Europese marktontwerp de toekenning van 

marktclearingactiviteiten aan entiteiten die gescheiden zijn van de TNB’s, de marktspelers er niet toe 
verplichten om via PXs vergoedingen te betalen voor zekerheden die misschien niet nodig zijn als de 
TNB’s alleen verantwoordelijk zouden zijn en die reeds enkele (fysieke en bank)garanties hebben via 
BRP verantwoordelijkheden.  
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V. PCR INITIATIEF 

 

46. PXs brengen momenteel op vrijwillige basis een samenwerking tot stand tussen PXs 

voor de invoering van de day ahead-marktkoppeling, Price Coupling of Regions (PCR) 

genaamd. 

47. Deze samenwerking wordt contractueel vastgelegd tussen de PXs en alle PXs die 

actief zijn binnen de MCO-functie, voeren de marktkoppeling uit op een roterende basis, op 

verschillende platforms. PXs zijn bijvoorbeeld voor één week verantwoordelijk voor deze taak 

en andere systemen worden als back-up gebruikt. Elke PX blijft volledig verantwoordelijk 

voor de prijzen en de volumes van zijn biedzone. De PXs stelden dat deze 

gedecentraliseerde organisatie de uitbouw van een monopolie verhindert en compatibel is 

met de beheerregelingen die momenteel van kracht zijn in Europa.  

48. Deze organisatie gaat ervan uit dat sommige PXs kunnen steunen op andere PXs om 

MCO gerelateerde activiteiten uit te voeren. Daarmee zijn er PXs die in staat zijn om de 

MCO-software uit te voeren en PXs die deze activiteit niet verrichten.  

49. Deze organisatie deed de vraag rijzen of de regulering van deze activiteit efficiënt is, 

en in het bijzonder de dubbele kosten met betrekking tot de ontwikkeling en de werking van 

de MCO-activiteit op verschillende platforms. Bovendien stelt het de kwestie aan de orde van 

het soort van verantwoordelijkheid dat aan dit type van organisatie moet worden toebedeeld. 

50. De marktkoppeling van Noord West-Europa ("NWE") die in februari 2014 werd 

gelanceerd, is gebaseerd op deze organisatie.  

51. Voor het intraday-tijdsbestek bestaat nog steeds onduidelijkheid over de kwestie van 

een roterende werking van het continue handelsmechanisme.  
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VI. VOORSTEL VAN CACM-GOVERNANCE 

 

52. Op 22 november 2013 heeft de Commissie een eerste voorontwerp van de CACM 

NC voorgesteld20. De belangrijkste artikelen van het deel over de governance van deze 

netwerkcode worden hieronder besproken (vrije vertaling). De benoemde beheerders van de 

markt (Nominated Electricity Market Operator, hierna NEMO) (PXs die werden benoemd) en 

de MCO-functie, de functie van Market Coupling Operator (marktkoppelingsbeheerder), zijn 

de bouwstenen van de bepalingen inzake governance opgenomen in het voorstel. 

53. De nominatie van PXs met duidelijk geïdentificeerde taken (zie lager) vormt een 

drastische evolutie ten opzichte van de huidige situatie beschreven in Bijlage 1 van 

Verordening 714/2009 betreffende “richtsnoeren voor congestiebeheer en toewijzing van 

beschikbare overdrachtcapaciteit van interconnecties tussen nationale systemen”, waarin 

energiebeurzen nauwelijks worden vermeld (enkel in art. 2.7) en TNBs de volle 

verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie en de implementatie van gecoördineerde 

methodes inzake congestiebeheer in day ahead in zeven regio’s. 

 

 

Artikel GC 1 – VRIJE VERTALING UIT HET ENGELS 

NEMO’s, benoeming en intrekking van de benoeming 

 
1. Elke Lidstaat die elektrisch op een biedzone van een andere Lidstaat is aangesloten, waakt erover dat 

een of meerdere NEMO’s binnen de zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening 

worden benoemd teneinde de unieke day ahead (en intraday-koppeling) uit te voeren, uitsluitend op 

basis van de selectiecriteria opgenomen in Artikel GC2. Dezelfde benoemingscriteria zullen van 

toepassing zijn, of er nu één NEMO wordt benoemd of meerdere. Alle benoemingsaanvragen voor 

nieuwe NEMO’s moeten op een niet-discriminerende wijze worden behandeld. Aanvragers mogen 

zichzelf kandidaat stellen om NEMO te worden in één of meerdere Lidstaten van de EU. Per biedzone 

van een Lidstaat moet minstens een NEMO worden benoemd. 

2. In het kader van de benoeming van NEMO’s moet de benoemende entiteit evalueren in welke mate 

de NEMO-kandidaat voldoet aan de benoemingscriteria van Artikel GC2. Indien de nationale 

regulerende instantie dit niet doet, wordt de benoeming onderworpen aan het advies van de 

nationale regulerende instantie, die evalueert in welke mate elke NEMO-kandidaat voldoet aan de 

benoemingscriteria in Artikel GC2. De NEMO wordt benoemd voor een periode van vier jaar. 

                                                

20 http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/electricity/cross-border_committee_en.htm 

 

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/electricity/cross-border_committee_en.htm
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3. Een NEMO benoemd in een Lidstaat heeft het recht om handelsdiensten aan te bieden met levering in 

een andere Lidstaat. De regels inzake handel in deze laatste Lidstaat zijn van toepassing zonder dat de 

NEMO in deze Lidstaat benoemd moet zijn. De Lidstaat waar de levering plaatsvindt, kan deze 

handelsdiensten uitzonderlijk weigeren indien de Lidstaat kan aantonen dat deze handelsdiensten en 

de handelsregels niet verenigbaar zijn. In dergelijke gevallen deelt de Lidstaat de weigering met een 

toepasselijke motivering mee aan de NEMO, voert de nationale regulerende instantie een onderzoek 

uit en formuleert ze een advies ter attentie van de Lidstaat, ACER en de Europese Commissie over de 

manier waarop deze in overeenstemming kunnen worden gebracht.  

4. Indien er in een Lidstaat reeds een nationaal wettelijk monopolie voor day ahead en intraday 

handelsactiviteiten bestaat op het ogenblik waarop deze Verordening wordt aangenomen: 

a. kan de Lidstaat de benoeming van meer dan één NEMO per biedzone weigeren. Indien er 
verschillende aanvragers zijn voor de benoeming van één enkele NEMO, benoemt de Lidstaat de 
aanvrager die het best voldoet aan de criteria van Artikel GC2. Indien Lidstaten de benoeming van 
meer dan één NEMO per biedzone weigeren, bepaalt de nationale regulerende instantie of keurt 
zij voldoende tijd vóór hun indienststelling de vergoedingen goed of bepaalt zij voldoende tijd 
vóór hun indienststelling de methodes die worden gebruikt om de vergoedingen in verband met 
handel op de day ahead en de intraday markten te berekenen. 

b. kan de Lidstaat handelsdiensten aangeboden door een NEMO benoemd door een andere Lidstaat, 
weigeren. De bescherming van bestaande energiebeurzen tegen economische nadelen ten 
gevolge van mededinging rechtvaardigt een dergelijke weigering niet. 

….  

54. Dit artikel bepaalt dat verplichte mededinging tussen verschillende NEMO’s in 

eenzelfde biedzone de defaultoptie is. Indien er een wettelijk monopolie bestaat bij de 

aanneming van deze netwerkcodes, kan een Lidstaat de benoeming van meer dan één 

NEMO weigeren. Het artikel lijkt aan te geven dat een Lidstaat verschillende NEMO’s met de 

verplichtingen van een MCO-functie kan benoemen binnen eenzelfde biedzone. Hier is geen 

sprake van een MCO-entiteit21. 

 

Artikel GC 3– VRIJE VERTALING UIT HET ENGELS 

 

NEMO-functies 

1. NEMO’s (TNBs) zijn in het bijzonder verantwoordelijk voor de volgende functies inzake een 
unieke day ahead-koppeling (en unieke intraday-koppeling): 

a) handelen als een marktbeheerder op plaatselijke markten, onder andere orders ontvangen van 
marktspelers, de algemene verantwoordelijkheid dragen wat betreft orders met elkaar in 

overeenstemming brengen en toewijzen overeenkomstig de resultaten van de unieke day ahead-

koppeling (en de unieke intraday-koppeling), de prijzen publiceren en de contracten regelen en 

clearen overeenkomstig de relevante deelnemende akkoorden en overeenkomsten, 
b) vereisten van de MCO-functies en het prijskoppelingsalgoritme voor de unieke day ahead-

koppeling (en unieke intraday-koppeling) vastleggen voor alle aspecten in verband met de 
werking van de elektriciteitsmarkt overeenkomstig paragraaf 2 en Artikelen 43 en 44, 

                                                

21
 Een MCO staat niet in lijn met de PCR-oplossing die door de PX wordt aangeboden (zie hoger 

deel V). 
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c) in overeenstemming met paragraaf 2 in samenwerking met andere NEMO’s de MCO-functies 
implementeren en beheren, 

d) de order-informatie die nodig is om de MCO-functies uit te oefenen, anoniem maken en delen 
conform de Artikelen van paragraaf 2 alsook de Artikelen 47 en 61, 

e) de resultaten berekend door de MCO-functies bestuderen, de orders op basis van deze resultaten 
toewijzen, de resultaten definitief valideren indien ze als correct worden beschouwd en er de 
verantwoordelijkheid voor dragen in overeenstemming met de Artikelen 55 en 68, 

f) de marktspelers overeenkomstig de Artikelen 58 en 68 inlichten over de resultaten van hun 
orders, 

g) handelen als een centrale tegenpartij om de zoneoverschrijdende handelstransacties die uit de 
unieke day ahead-koppeling (en intraday-koppeling) voortvloeien, overeenkomstig de Artikelen 
72, 73 en 74 te clearen en af te rekenen, 

h) in samenwerking met TNBs, back-upprocedures implementeren en uitvoeren voor lokale en 
regionale markthandelingen, in overeenstemming met het geheel van de procedures, indien geen 
enkel resultaat vanwege de MCO-functies beschikbaar is overeenkomstig de Artikelen GC4 en 42, 

i) zorgen voor input voor de comités opgericht onder de Artikelen 10 – 13 ter ondersteuning van de 
governance en het beslissingsproces over de unieke day ahead-koppeling (en unieke intraday-
koppeling), en 

j) de verwachtingen en inlichtingen wat betreft de kosten inzake unieke day ahead-koppeling (en 
unieke intraday-koppeling) aan de nationale regulerende instanties en de TNBs overmaken 
wanneer de kosten in verband met de NEMO’s en de MCO’s dienen te worden gedekt door 
bijdragen vanwege TNBs conform de Artikelen GC7 en 85, 

2. de MCO-functies waarnaar in de paragrafen 1 (b), (c) en (d) worden verwezen, omvatten in 
het bijzonder: 

a) de ontwikkeling en het behoud van algoritmen, systemen en procedures in overeenstemming met 
de overeengekomen vereisten inzake de markt en de capaciteitstoewijzing voor de unieke day 
ahead-koppeling en voor de unieke intraday-koppeling overeenkomstig Artikel 42, 

b) de verwerking van inputgegevens over zoneoverschrijdende capaciteiten en 
toewijzingsbeperkingen van gecoördineerde capaciteitscalculatoren conform de Artikelen 53 en 
66, 

c) de uitvoering van het algoritme voor de unieke day ahead-koppeling en de unieke intraday-
koppeling overeenkomstig de Artikelen 55 en 68, 

d) de resultaten van de unieke day ahead-koppeling en de unieke intraday-koppeling valideren en 
overmaken aan de NEMO’s overeenkomstig de Artikelen 55

 
en 68. 

3. Alle NEMO’s (TNBs) overhandigen ten laatste op [ … ] aan het Agentschap een plan waarin 
wordt uiteengezet op welke manier de MCO-functies samen overeenkomstig paragraaf 2 
worden ingesteld en uitgevoerd, met inbegrip van de overeenkomsten tussen NEMO’s en 
met om het even welke derde partij. Dit plan omvat een gedetailleerde beschrijving, de 
voorgestelde kalender voor het implementatieproces, dat niet langer kan zijn dan 
12 maanden, alsook een beschrijving van de verwachte invloed van de voorwaarden of 
methoden op de bepaling en de uitvoering van de MCO-functies. De samenwerking van 
NEMO’s is strikt beperkt tot wat nodig is om samen op een doeltreffende en effectieve 
manier de MCO-functies uit te oefenen. De gezamenlijke uitoefening van de MCO-functies is 
gebaseerd op het principe van non-discriminatie en garandeert dat geen enkele NEMO 
geniet van ongerechtvaardigde economische voordelen omwille van de deelname aan de 
MCO-functies. 
 

… 
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55. Dit artikel bepaalt nader de taak van elke NEMO en de taken in verband met de 

MCO-functie. Door biedingen met elkaar te laten overeenstemmen (matching) (en er 

verantwoordelijk voor te zijn) wordt een duidelijke rol weggelegd voor PXs in het kader van 

het congestiebeheer door te beslissen welke marktspeler toegang krijgt tot de 

interconnectiecapaciteit. Vanuit een wettelijk oogpunt pleit deze nieuwe rol voor een 

geschikte regulering. Dit artikel geeft ook de indruk dat alle NEMO’s verantwoordelijk zijn 

voor de uitvoering van de taken van een MCO-functie. NEMO’s moeten de MCO-functies 

gezamenlijk implementeren en uitvoeren. Dit leidt tot minstens twee opmerkingen: dit beheer 

berust op de samenwerking van NEMO’s en verschillende MCO-functies blijken samen te 

bestaan. Bovendien maakt het artikel (GC 3, 1.j)) een onderscheid tussen NEMO-kosten en 

MCO-kosten. De MCO is echter geen entiteit; alle NEMO’s zijn belast met de taken van 

MCO-functies. Met andere woorden, de NEMO’s zullen moeten instaan voor de kosten in 

verband met de ontwikkeling en de uitvoering van de MCO-functie, die van nature uit een 

monopolistische activiteit is. Tot slot wordt ook gespecificeerd dat deze samenwerking strikt 

beperkt moet zijn tot wat nodig is om de MCO-functies te vervullen, misschien om te 

vermijden dat kartels worden gevormd. Verhindert dit de onderaanbesteding van de taken in 

verband met de MCO-functie van de NEMO’s aan andere NEMO’s? De samenwerking 

tussen NEMO’s in het kader van de standaardisatie en de beperking van de kosten 

verbonden aan hun activiteiten lijkt niet toegelaten te zijn. 

 
 
 

 

Artikel GC 16 – VRIJE VERTALING UIT HET ENGELS 

 
Monitoring door nationale regulerende instanties 

1. Overeenkomstig Artikel 37 van de Richtlijn 2009/72/EG zal elke NEMO en de MCO-functie worden 
gecontroleerd door de nationale regulerende instantie verantwoordelijk voor de locatie waar de 
NEMO zijn activiteiten in verband met de unieke day ahead en intraday-koppeling uitvoert. De entiteit 
die de MCO-functie uitoefent, wordt gecontroleerd door de nationale regulerende instantie 
verantwoordelijk voor de plaats waar de entiteit gevestigd is. De nationale regulerende instanties die 
verantwoordelijk zijn voor de monitoring van de NEMO’s en de MCO-functies werken nauw samen en 
verschaffen toegang tot informatie aan andere nationale regulerende instanties en aan het 
Agentschap teneinde een gepaste monitoring van de unieke day ahead en intraday-koppeling te 
waarborgen. 
 

2. ... 

 
56. Dit artikel veroorzaakt enige twijfel over de taken van de NEMO’s aangezien sommige 

NEMO’s geen MCO-functie kunnen vervullen (in een bepaalde biedzone?). De basis voor de 

benoeming van NEMO’s die een of meerdere (?) MCO-functie(s) uitoefenen in een land of 
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biedzone en van NEMO’s die geen MCO-functie uitoefenen, is niet duidelijk. Dit artikel kan er 

ook toe leiden dat verschillende NEMO’s actief kunnen zijn (handelsdiensten aanbieden) in 

een land dat verschilt van hun land van herkomst (lokalisatie). Betekent dit dat de toewijzing 

van zoneoverschrijdende (grensoverschrijdende) transmissiecapaciteit van een welbepaald 

land in dit geval door een andere regulator zal worden geregeld? Andere delen van de 

netwerkcode geven meer informatie over de manier waarop de activiteiten van de NEMO’s in 

verband met de marktkoppeling worden gecontroleerd, in het bijzonder de ontwikkeling van 

nieuwe producten, en over de manier waarop de ontwikkelingkosten van PXs en de 

werkingskosten in een competitieve omgeving kunnen worden teruggewonnen en 

doorgerekend in TNB-tarieven. 

57. De precieze lokalisatie van de activiteit in verband met het onderpand is niet helemaal 

duidelijk, maar grotere volumes (en dus minder entiteiten die betrokken zijn) zouden de 

gemiddelde kost moeten drukken. 

58. In het overige stuk van het deel over de governance wordt geen MCO-entiteit 

opgericht. Bovendien is het onduidelijk op welke manier entiteiten (NEMO’s) die deze 

monopolistische activiteit vervullen, zullen worden gecontroleerd. 

59. Het is belangrijk te stellen dat de visie van de CACM NC gebruikt in deze studie 

slechts een voorontwerp is en dat nieuwe versies de analyse en de opmerkingen 

geformuleerd in dit deel, kunnen wijzigen. 
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VII. REGULERING VAN DE ENERGIEBEURZEN  

 

60. Aangezien aan de PX nieuwe rollen en verplichtingen worden opgelegd door de 

huidige versie van de CACM NC dient een geschikte regulering te worden ingesteld. 

Overeenkomstig deze versie van de CACM NC wordt geen MCO-entiteit (beheerder) 

opgericht om de taken uit te voeren in verband met de MCO-functie, die volledig steunen op 

de NEMO’s,  

61. Met de regulering van de PXs (NEMO’s) wordt hieronder bedoeld dat de bepaling van 

de vergoeding, de uiteindelijke terugvordering van de kosten via de TNB-tarieven, de 

bepaling van producten en de marktregels en –monitoring (via REMIT) van de PX in verband 

met de day ahead en intraday-activiteiten moeten worden gecontroleerd door nationale 

regulerende instanties/Lidstaten. 

62. De regulering van NEMO’s zou de samenwerking van de PXs met betrekking tot de 

ontwikkeling en de uitvoering van de taken in verband met de MCO-functie moeten 

vergemakkelijken door (een deel van) de commerciële belangen verbonden aan deze 

activiteit weg te nemen. In een tweede fase moet de oprichting van een gereguleerde MCO-

entiteit op basis van nationale entiteiten worden overwogen. Dankzij de oprichting van een 

MCO-entiteit kan de mededinging inzake de overblijvende taken van NEMO’s in day ahead 

en intraday worden overwogen. 

63. In de onderstaande punten worden drie fundamentele redenen gegeven die aantonen 

waarom de activiteit van (nationale) PXs verbonden met de day ahead en intraday-

marktkoppeling moeten worden gereguleerd.  

 

VII.1. Toegang van derden 

 

64. Laten we even de doelstelling van een vrijgemaakte markt en van ontvlechting 

opnieuw in herinnering brengen: een doeltreffende mededinging organiseren tussen de 

marktspelers – voornamelijk producenten – en ze een niet-discriminerende toegang tot 

transmissiecapaciteit aanbieden. 

65. Zoals hierboven uiteengezet onder punt I.1 is het belangrijk in te zien dat een 

bilaterale transactie tussen een producent (verkoper) en een consument (koper) een invloed 

heeft op de transactiemogelijkheden van alle mogelijke consecutieve bilaterale transacties 
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omwille van de fysische elektriciteitswetten. Met andere woorden, een transactie binnen een 

zone (land) wijzigt de overige transactiemogelijkheden binnen de zone alsook in en tussen 

derde landen22. Door toegang te bieden tot een transactie bepalen TNBs bijgevolg de 

toegang tot het transmissienetwerk. 

66. Overeenkomstig de Richtlijn moeten TNBs (niet-discriminerende) toegang verlenen 

aan de transmissiecapaciteit en technische en economische redenen nauwgezet 

rechtvaardigen wanneer ze deze toegang weigeren (zie Art. 12 (g) de systeemgebruikers de 

informatie verstrekken die zij voor een efficiënte toegang tot het systeem nodig hebben; en 

(h) het innen van congestielasten en betalingen in het kader van het 

vergoedingsmechanisme tussen transmissiesysteembeheerders overeenkomstig Artikel 13 

van de Verordening (EG) nr. 714/2009, het verlenen en beheren van toegang van derden en 

het motiveren van besluiten tot weigering van een dergelijke toegang, onder toezicht van de 

nationale regelgevende instanties; bij de uitvoering van hun werkzaamheden uit hoofde van 

dit artikel vergemakkelijken transmissiesysteembeheerders in de eerste plaats de integratie 

van de markt.) en Artikel 32.2. De beheerder van een transmissie- of distributiesysteem kan 

de toegang weigeren wanneer hij niet over de nodige capaciteit beschikt. De weigering moet 

naar behoren met redenen worden omkleed waarbij met name het bepaalde in artikel 3 in 

acht moet worden genomen, op basis van objectieve, technisch en economisch 

onderbouwde criteria.) 

67. Nationale of zonale PXs zijn een plaats waar aanbieders en verkopers elkaar kunnen 

ontmoeten, specifieke producten kunnen verhandelen, het handelsrisico kunnen drukken en 

de transparantie inzake prijzen kunnen vergroten. Met betrekking tot het gebruik van het 

netwerk heeft een PX echter hetzelfde effect als duizenden bilaterale transacties die het 

transmissienetwerk intensief kunnen gebruiken in functie van de oorsprong en de 

bestemming van de transacties (die binnen een zone niet gekend zijn). Deze activiteit leidt 

tot externaliteiten wat betreft het gebruik van het netwerk, binnen eenzelfde zone 

(redispatchingkosten) maar ook buiten de zone waar de PX is gevestigd (stijging van de 

marginale elektriciteitsprijs in een andere zone). Indien het verhandelde volume groot is, kan 

de impact hiervan belangrijk en ingrijpend zijn. Deze activiteit kan de toegang tot het 

transmissienetwerk in/tussen derde landen (zones) drastisch beperken (zie § 26 hierboven) 

en ertoe leiden dat de toegang wordt geweigerd. 

                                                

22
 Op de grens tussen België en Nederland ligt de veiligheidsmarge van de Belgische TNB’s om het 

hoofd te bieden aan dit fenomeen tussen 1000 MW en 12000 MW, zelfs in de aanwezigheid van 
dwarsregeltransformatoren, vergeleken met een commerciële capaciteit van 1500 MW.  
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68. Aangezien het ernaar uitziet dat TNBs zich niet veel zorgen maken over deze 

(mogelijke) discriminatie, moet worden gevreesd dat PXs zich er ook niet veel zorgen over 

zullen maken. Er is echter één groot verschil: in tegenstelling tot TNBs kunnen PXs niet-

gereguleerde opbrengsten maken door een grensoverschrijdende transactie te discrimineren 

ten voordele van interne handel. PXs kunnen op dit vlak typisch vrijbuitersgedrag 

(“freeriding”) vertonen23. 

69. Tot slot kan de structuur van de vergoedingen van PXs een onaanvaardbare 

hindernis vormen voor grensoverschrijdende handel voor kleine spelers: hoge vergoedingen, 

zoals een toegangsvergoeding of jaarlijks lidgeld, bevoorrechten bijvoorbeeld grote spelers. 

Bijgevolg is het aangeraden om de tariefstructuur te onderwerpen aan nauwkeurig 

regulerend onderzoek teneinde een niet-discriminerende toegang te waarborgen. 

70. Deze discussie toont aan waarom PXs24 de toegang tot het transmissienetwerk 

bepalen, waarom de rol van de PX niet mag worden gescheiden van de TNBs die 

rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de toegang tot het netwerk en waarom PXs dus 

dezelfde behandeling moeten krijgen en moeten worden gereguleerd. Wat betreft activiteiten 

omtrent het congestiebeheer moeten PXs worden gereguleerd of moeten ze handelen als 

dienstverleners voor de TNBs die de volle verantwoordelijkheid voor deze activiteit blijven 

dragen. 

 

VII.2. Geen duidelijk onderscheid tussen de activiteiten van de TNBs 

en die van de PXs 

 

71. De implementatie van een flow-based marktkoppeling in de CWE-regio, het 

streefmodel van de EU, geeft blijk van een fundamentele evolutie op het vlak van de 

afbakening van de activiteiten van TNBs en van PXs wat betreft het uitvoeren van de 

marktkoppeling. 

72. Op basis van de fysische elektriciteitswetten kan een flowbased marktkoppeling een 

doeltreffend gebruik van het transmissienetwerk toelaten. In geval van congestie hangen de 

elektriciteitsprijzen echter af van de verdeelfactor van energietransmissie (Power 

                                                

23
 Onder punt VIII.1 zal worden aangetoond dat de invoering van mededinging tussen PX, en meer 

bepaald de oprichting van gedifferentieerde producten, de huidige discriminatie en geografische 
marktsegmentatie zal verergeren. 

24
 Het bestaan van “vrije” OTC in een land vormt geen rechtvaardiging voor het feit dat de handel 

georganiseerd via de nationale PX niet correct wordt aangepakt, zoals uitgelegd in Bijlage 1. 
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Transmission Distribution Factors, "PTDF") die de impact en de afstand van een 

energietransmissie op een overbelast netwerkelement weerspiegelen. Wanneer het systeem 

berust op de stromen is de prijs in geval van congestie dus niet enkel vastgelegd door de 

intersectie van de vraag- en aanbodcurve, maar hangt hij ook af van de afstand van de 

energieverschuiving (“power shift”) tot het overbelaste netwerkelement bepaald door de 

TNBs via veronderstellingen van Generation Shift Keys (GSK). 

73. Bovendien is het belangrijk eraan te herinneren dat, met marktkoppeling (al dan niet 

gebaseerd op de stromen), één enkele optimalisatiesoftware gelijktijdig de prijzen (een 

verantwoordelijkheid van de PX?) en het volume (een verantwoordelijkheid van de TNB?) 

berekent. De beschikbare biedingen en transmissiecapaciteiten vormen de basis voor deze 

berekening. Het kan worden aangetoond dat de elektriciteitsprijzen overeenkomen met de 

duale variabelen van elektriciteitsstromen in overbelaste netwerkelementen. 

74. Bijgevolg is het onderscheid tussen de activiteiten van TNBs en de activiteiten van 

PXs in het kader van de uitvoering van een marktkoppeling kunstmatig. Indien het 

onderscheid toch wordt gemaakt, moeten beide entiteiten dezelfde afspraken inzake 

governance naleven. 

 

VII.3. Monopolistische toegang tot de day ahead en intraday 

grensoverschrijdende transmissiecapaciteit 

 

75. Het spoor van de progressieve bouw van een “formeel aggregatormiddel” (zie hoger 

punt I.2) in day ahead en in intraday volgend, wordt aan de PXs voor 

doeltreffendheidsredenen (impliciet) een monopolistische toegang gegeven aan de 

grensoverschrijdende transmissiecapaciteit: impliciete veilingen (transmissiecapaciteit en 

energie) zijn veel doeltreffender dan expliciete veilingen voor het congestiebeheer. Parallel 

wordt dan geen grensoverschrijdende OTC-capaciteit voorzien. 

76. De OTC, een expliciete toegang zonder prijsreferentie, maakt het namelijk onmogelijk 

om de schaarse capaciteit aan te bieden aan diegenen die deze capaciteit beter waarderen 

(op basis van de markt – biedingen met de hoogste waarde) (Artikel 2.7 van Bijlage 1 van de 

Verordening 714)25. 

                                                

25
 OTC-handel garandeert niet dat de transmissiecapaciteit die, in dit bijzondere geval, afzonderlijk 

wordt verhandeld van de commodity / het goed, op een doeltreffende manier wordt gebruikt (in de 
juiste richting). Bijgevolg is deze vorm van handel minder doeltreffend dan impliciete handel, in het 
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77. Aangezien de volledige day ahead transmissiecapaciteit aan één PX wordt 

toegewezen (één voor elke kant), vormt dit in het kader van een marktkoppeling tussen twee 

landen inderdaad een monopolie voor de toegang tot grensoverschrijdende 

(zoneoverschrijdende) transmissiecapaciteit. Bijgevolg hebben sommige regulatoren/Staten 

duidelijk aangegeven dat zij deze activiteit van de PX “reguleren”. 

78. In het kader van het huidige streefmodel van de EU heeft (hebben) de MCO-functie(s) 

het monopolie over de toegang tot de zoneoverschrijdende transmissiecapaciteit in heel 

Europa. Dit vormt een duidelijk monopolie over de toegang tot zoneoverschrijdende 

transmissiecapaciteit. Er wordt geen zoneoverschrijdende OTC voorzien. 

79. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de streefmodellen van de EU voor day ahead 

en intraday het monopolie geven aan de PXs (of entiteiten die deze rol spelen) voor de 

toegang tot de day ahead en intraday zoneoverschrijdende capaciteit en dat slechts één 

clearing/fixing van concurrerende transacties zou moeten plaatsvinden. Daarom moeten de 

activiteiten van PXs in verband met de day ahead en de intraday marktkoppeling worden 

gereguleerd. 

80. Aangezien de MCO-functie een duidelijk monopolistische aard heeft, moet tot slot de 

regulering van een op te richten MCO-entiteit door alle nationale regulerende instanties/door 

ACER de duurzame oplossing vormen inzake het beheer van de PXs. Bovendien zou de 

regulering van de bouwstenen van deze MCO-entiteit een natuurlijke tussenstap moeten zijn 

in de richting van een duurzame oplossing. 

VII.4. Kostenstructuur 

 

81. De kostenstructuur van een PX bestaat voornamelijk uit vaste kosten (cf. IT, 

personeel) die onafhankelijk zijn van het aantal gebruikers van het platform en van het aantal 

transacties die er plaatsvinden: voor elke bijkomende platformgebruiker draagt de eigenaar 

van het platform eigenlijk weinig bijkomende kosten (cf. afdrukken en versturen van een 

bijkomende maandelijkse factuur aan deze bijkomende platformgebruiker). Aangezien deze 

industrie wordt gekenmerkt door sterke schaalvoordelen is het weinig waarschijnlijk dat 

talrijke energiebeurzen die met elkaar concurreren de vergoedingen van PXs zullen drukken: 

enkel een regulering vergelijkbaar met de regulering toegepast op TNBs door een regulator 

kan dit waarmaken. Met andere woorden, PXs vertonen bepaalde analogieën met natuurlijke 

monopolies, wat een bijkomende reden is om PXs te reguleren. 

                                                                                                                                                   

kader waarvan commodity / goed en transmissiecapaciteit worden gecombineerd. 
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VIII. VERPLICHTE MEDEDINGING TUSSEN PXS IN 

EENZELFDE BIEDZONE 

 

82. In dit deel wordt de impact van de invoering van mededinging tussen verschillende 

PXs in eenzelfde biedzone, zonder de oprichting van een MCO-entiteit, bestudeerd. 

83. De verplichte mededinging tussen PXs in eenzelfde biedzone zal de volgende 

gevolgen hebben: 

 een segmentatie van de markt; 

 een verergering van mogelijke discriminatie; 

 een vertraagde invoering van het streefmodel van de EU. 

 

84. Alvorens de impact van de invoering van mededinging tussen PXs te bestuderen, 

dient te worden herinnerd dat, zoals hoger uitgelegd in § 81, de verwachte vermindering van 

de kosten verbonden aan de invoering van mededinging tussen PXs beperkt of zelfs negatief 

kan zijn omwille van de kostenstructuur van de PX. Hierdoor kan de business case voor de 

vestiging van een PX in een bijkomende zone zeer vaak slechts beperkte voordelen 

teweegbrengen. 

 

VIII.1. Marktsegmentatie voortvloeiend uit productdifferentiatie 

 

85. De mededinging tussen PXs (NEMOs) zal leiden tot het voorstellen van 

gedifferentieerde producten die verondersteld zijn beter te beantwoorden aan de behoeften 

van de lokale markt. De ontwikkeling van lokale producten is goedkoper en gemakkelijker 

aangezien deze geen wijziging van het MCO-algoritme vereisen. 

86. Teneinde een competitief voordeel te bieden aan de PX die aan de oorsprong van 

een nieuw product ligt, zouden deze nieuwe producten niet mogen overeenstemmen met 

producten beschikbaar op concurrerende PXs in dezelfde biedzone en mogen ze ook niet 

overeenstemmen met producten gecleard door de MCO (met als doel de 

ontwikkelingskosten en –tijd te drukken). 
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87. Dit zal leiden tot onnodige en bijkomende marktsegmentatie (een segmentatie die in 

verband staat met een product zal aan de zonesegmentatie worden gevoegd) die de 

mededinging tussen de spelers van de elektriciteitsmarkt verder zal beperken. 

88. Wat betreft de commerciële PXs wordt de bepaling van (nieuwe) producten gelinkt 

aan de behoeften van hun consumenten en aan hun commerciële belangen. De belangen en 

interesses van de marktspelers uit andere zones of die kleine volumes op de PXs 

verhandelen, mogen niet in overweging worden genomen door commerciële PXs indien er 

geen business case en geen rentabiliteit mee verbonden is. 

89. Met andere woorden, PXs hebben veel meer baat bij nationale producten die hun 

lokale consumenten tevredenstellen dan bij producten die door de MCO tegen bijkomende 

ontwikkelingskosten moeten worden overgeboekt. 

90. Als conclusie bij dit deel kan worden gesteld dat de mededinging tussen PXs zal 

leiden tot productdifferentiatie die de markt verder zal segmenteren en die een 

doeltreffende marktwerking verder zal verhinderen. 

 

VIII.2. Verschillende prijzen voortvloeiend uit verschillende 

vergoedingen 

 

91. Men kan argumenteren dat de mededinging tussen PXs in eenzelfde biedzone kan 

leiden tot een vermindering van de PX vergoedingen en tot voordelen voor marktspelers. 

92. Ten eerste moet eraan worden herinnerd dat de kosten in verband met de “nationale” 

of “zonegebonden” activiteit lager zijn dan de kosten verbonden aan de ontwikkeling en 

uitvoering van de MCO, die per definitie identiek moeten zijn voor alle NEMO’s. Daarom kan 

een vermindering van de vergoedingen in verband met deze activiteit slechts beperkt zijn. 

Indien beduidend lagere vergoedingen worden toegepast, zullen kwesties als oneerlijke 

concurrentie en dumping grondig moeten worden bestudeerd. 

93. Ten tweede kan een verschil in vergoeding tussen PXs in eenzelfde prijszone 

theoretisch gezien het einde van het beginsel van een unieke elektriciteitsprijs in die zone 

betekenen. Marktspelers zullen namelijk geconfronteerd worden met verschillende prijzen 

voor de commodity in functie van de gekozen PX. 

94. Aangezien de totale kost voor een marktspeler overeenkomt met de som van de prijs 

van de commodity en de vergoeding, zal de aanwezigheid van verschillende PXs in dezelfde 
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biedzone de marktspelers ertoe verplichten rekening te houden met deze verschillen in 

vergoeding teneinde op een doeltreffende manier te bieden in de concurrerende PX. 

95. Erger zelfs, PXs kunnen verschillende vergoedingsstructuren aannemen 

(bijvoorbeeld: in geval van een verschillend bedrag voor vaste en variabele vergoedingen), 

waardoor het voor markspelers moeilijk kan worden om doeltreffende biedingen te hebben 

die zullen afhangen van het volume overgeboekt door de MCO (wat moeilijk kan worden 

geschat voor de marktspelers). Het kan zijn dat marktspelers verschillende vaste 

vergoedingen zullen moeten betalen (toegangsvergoeding om handelstransacties uit te 

voeren op de PX) teneinde hun kansen op succes zo veel mogelijk te optimaliseren door in 

verschillende NEMO’s te bieden. 

96. Dit staat haaks op de oprichting van een level playing field tussen marktspelers met 

het oog op een doeltreffende mededinging op de interne markt. 

97. Indien verschillende prijsreferenties beschikbaar zijn, zal het bovendien de 

verwezenlijking van de doelstelling om tot geschikte lokale prijssignalen voor 

investeringsbeslissingen in een bepaalde zone te komen voor de marktspelers er niet 

gemakkelijker op maken. 

98. In de praktijk is het mogelijk dat dit verschil in vergoeding niet groot is26, in het 

bijzonder indien een MCO-entiteit wordt opgericht en gereguleerd. In dit bijzondere geval zal 

de (lokale) kost gedragen door de concurrerende NEMO’s namelijk eerder klein zijn, en dus 

ook de hiermee verbonden vergoedingen. 

99. Uit dit deel kan men concluderen dat de invoering van verschillende concurrerende 

PXs kan leiden tot verschillende vergoedingen (als ze er al zijn) die de doeltreffendheid van 

de mededinging tussen de marktspelers en de zones kan beperken, de kost van transacties 

kan doen stijgen en lokale prijssignalen en prijsreferenties kan schaden. Ook kan worden 

gesteld dat, zoals hierboven vermeld, deze impact op vergoedingsverschillen zeer klein kan 

zijn (in het bijzonder wanneer een MCO-entiteit wordt opgericht) en dat de opbrengsten die 

voortvloeien uit de invoering van mededinging eerder beperkt27 kunnen zijn vergeleken met 

de eraan verbonden kosten en implementatie-uitdagingen. 

 

                                                

26
 Het huidige verschil in vergoeding van de twee PXs die in het VK actief zijn is eerder klein. 

27
 De analyse inzake prijsverschillen uitgevoerd in het VK toont aan dat deze tussen APX en N2EX 

eerder klein zijn. 
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VIII.3. Freerider-gedrag 

 

100. In de economie verwijst de term “freerider” naar iemand die voordeel trekt uit 

middelen, goederen of diensten zonder de kost verbonden aan dit voordeel te betalen. 

101. Concurrerende PXs (in tegenstelling tot gereguleerde entiteiten) hebben baat bij de 

transmissiecapaciteit die ter beschikking wordt gesteld door de TNB zonder de kosten 

verbonden aan deze activiteit te betalen, in het bijzonder zonder de kosten voor het 

transmissienetwerk, de kosten verbonden aan de (interne) redispatching en de kosten in 

verband met de overeenstemmende externaliteiten, meer bepaald de kosten betreffende de 

vermindering van zoneoverschrijdende capaciteit (zie hoger deel 3) in verband met een 

stijging van de nodige veiligheidsmarges, te betalen. 

102. Hoe groter het volume van lokale (nationale) transacties, hoe lager de overblijvende 

beschikbare grensoverschrijdende capaciteit en hoe hoger de aantrekkelijkheid van een PX 

vergeleken met concurrenten gevestigd in kleinere gebieden28.  

103. Omwille van een ongepaste behandeling van alle externaliteiten in verband met de 

handel in elektriciteit kunnen PXs in een competitieve omgeving freerider-gedrag vertonen. 

 

VIII.4. Bedreigde implementatie van het streefmodel  

 

104. De invoering van verplichte mededinging tussen PXs in alle biedzones bedreigt de 

implementatie van het streefmodel van de EU om verschillende redenen. Ten eerste is deze 

implementatie gebaseerd op de samenwerking te goeder trouw tussen de PXs. Ten tweede 

is het nieuwe governance framework nog onduidelijk en werd het nooit geïmplementeerd. 

Tot slot is de mogelijkheid om tussen hen een level playing field te creëren, zeer beperkt 

omdat de nationale verschillen tussen de rollen van de PXs zo sterk zijn. 

                                                

28
 Nieuwe lokale producten die niet met producten in andere zones in overeenstemming kunnen 

worden gebracht, zullen een last vormen op het transmissienetwerk van derde landen. In het 
synthetisch voorbeeld zullen transacties binnen land B in het hele netwerk loop-flows veroorzaken. 
Aangezien deze transactie niet in overeenstemming kan worden gebracht met een transactie in de 
landen A en C en omdat deze interne transactie voorrang heeft op grensoverschrijdende 
uitwisselingen, zal deze transactie de transmissiecapaciteit beschikbaar voor grensoverschrijdende 
uitwisselingen doen dalen. Een grotere liquiditeit betreffende dit specifieke lokale product zal de 
zoneoverschrijdende (grensoverschrijdende) transmissiecapaciteit doen dalen. Dit zal de 
zonegebonden segmentatie van de markt verder doen stijgen en de marktspelers gevestigd in de 
landen (zones) A en C discrimineren. 
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105. De verhoging van de mededinging tussen de PXs, zoals die vandaag wordt 

voorgesteld, bedreigt de samenwerking tussen hen en heeft als rechtstreeks gevolg dat de 

implementatie van het streefmodel vertraging oploopt. Het zijn juist de bestaande (beperkte) 

mededinging tussen PXs en de onzekerheid betreffende het toekomstige governance 

framework die de implementatie van de day ahead en de intraday mechanismen reeds 

vertragen. Bovendien stijgen de kosten in verband met de coördinatie tussen PXs in het 

huidige framework sterk. Een grotere mededinging zal leiden tot een stijging van de 

ontwikkelings- en uitvoeringskosten van een marktkoppeling gebaseerd op een PCR-

organisatie. De oprichting van een MCO gereguleerde entiteit zou goedkoper moeten zijn. 

106. Tot nu toe werd nog nooit in eenzelfde biedzone marktkoppeling met concurrerende 

PXs geïmplementeerd29. Zelfs al was een dergelijke oplossing haalbaar (de virtuele hub werd 

nooit geïmplementeerd in sterk vermaasde gebieden, ziet er ingewikkeld en duur uit), toch 

zal de ingewikkelde aard van deze organisationele regeling de implementatie van het 

streefmodel voor meerdere jaren vertragen. Dit is een stap in het ongewisse. Daarnaast 

werd nog nooit een kosten-batenanalyse uitgevoerd van de implementatie van verplichte 

mededinging tussen PXs in eenzelfde biedzone. Tot slot zal het gebrek aan duidelijkheid van 

het huidige governance framework, meer bepaald het verband tussen NEMO’s en (de) MCO-

functie(s) de implementatie van het gemeenschappelijke streefmodel verhinderen. 

107. Aangezien dit nooit een doelstelling was, is er geen level playing field voor de 

mededinging tussen PXs wiens situatie volledig verschilt van land tot land: sommige PXs 

zijn gereguleerde entiteiten, anderen halen voordeel uit de liquiditeit verbonden aan de 

grootte van de zone, nog anderen hebben baat bij de kenmerken van het marktdesign, 

bijvoorbeeld een verplichting om sommige producten te verhandelen op de PX, en tot slot 

genieten sommigen van het de facto monopolie op naburige zones. Omdat het huidige 

beheervoorstel de oprichting van een level playing field tussen PXs niet garandeert, moet 

worden gevreesd dat sommigen die genieten van niet-competitieve voordelen, hun activiteit 

in verschillende zones zullen uitbreiden en geleidelijk aan een monopolie zullen verkrijgen 

die later hun regulering zal verantwoorden. Tot slot zal de invoering van een level playing 

field voor de mededinging tussen PXs voor de day ahead en intraday-activiteiten in elke 

biedzone bijkomende kosten inzake softwareontwikkeling met zich meebrengen die voor PXs 

een niet-discriminerende toegang tot het lokale orderboek en tot transmissiecapaciteit 

mogelijk maken. Het ziet ernaar uit dat geen enkele kosten-batenanalyse hieromtrent werd 

uitgevoerd. 

                                                

29
 In GB wordt een aggregator gebruikt. 
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108. Op het eerste zicht ziet het ernaar uit dat het huidige voorstel van verplichte 

mededinging de implementatie van het PCR-model toelaat. De veralgemening van dit model, 

met verschillende PXs die het MCO-algoritme afwisselend uitvoeren, zal echter nooit 

gelijktijdig een doeltreffende implementatie van het streefmodel (met een stijging van de 

kosten voor IT-ontwikkeling en voor uitvoering van de MCO-functie door verschillende 

“concurrerende” PX) en de oprichting van een level playing field tussen PXs met MCO-

verantwoordelijkheid toelaten. Omwille van praktische redenen lijkt de oprichting van een 

MCO-entiteit dus de enige duurzame oplossing voor het streefmodel van de EU. 
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CONCLUSIE 

De fysische elektriciteitswetten hebben als gevolg dat de coördinatie en de harmonisatie van 

verhandelde producten samen met gepaste lokale informatie verplicht zijn in het kader van 

een doeltreffend gebruik van het transmissienetwerk en voor een doeltreffend marktresultaat. 

Het Europese streefmodel voorziet de invoering van een flow-based marktkoppeling die zal 

instaan voor de gecoördineerde overboeking van goed afgebakende zonegebonden markten 

in day ahead. Er wordt geen grensoverschrijdende OTC-handel toegelaten. 

De rol van PXs kan niet worden gescheiden van de rol van de TNBs wat betreft activiteiten in 

verband met marktkoppeling (MCO-functie). 

Nationale PXs (NEMO’s) bepalen de toegang tot de transmissiecapaciteit, hetgeen een 

duidelijke verantwoordelijkheid is van de TNB. Omwille van de doeltreffendheid geeft het 

streefmodel van de EU een monopolistische rol aan de PX in day ahead en intraday voor de 

toegang tot zoneoverschrijdende transmissiecapaciteit. Omwille van deze drie redenen 

moeten PXs gereguleerd zijn (vergoedingen, bepaling van de producten, terugwinning en 

monitoring van de kosten). In geval van oprichting van een MCO-entiteit (wat vandaag niet 

het geval is), kan de mededinging tussen overblijvende lokale activiteiten van NEMO’s 

aanvaardbaar zijn. 

De huidige verschillen wat betreft het nationale design van de markten laten de oprichting 

van een level playing field voor concurrerende PXs niet toe. De mededinging tussen PXs zal 

leiden tot productdifferentiatie, die op zijn beurt zal leiden tot de verdere marktsegmentatie 

en een ondoeltreffend marktresultaat. De mededinging tussen PXs kan ook leiden tot (kleine) 

vergoedingsverschillen die de doeltreffendheid van de mededinging tussen marktspelers kan 

doen dalen, de kosten voor handel kan doen stijgen en de lokale prijssignalen en 

prijsreferenties kan schaden. Tot slot zal de verplichte mededinging tussen PXs de 

implementatie van het streefmodel van de EU bedreigen en de algemene 

implementatiekosten doen stijgen. 

Indien de huidige afspraken inzake governance niet aanvaardbaar zijn en indien de 

monopolistische aard van de activiteit van de PXs in day ahead en in intraday wordt gezien 

als een fundamenteel probleem dat moet worden verholpen, dan is het aangewezen dat, in 

plaats van in de richting van een verplichte mededinging tussen verschillende PXs in 

eenzelfde biedzone te evolueren, (nationale) PXs worden gereguleerd door (nationale) 

regulerende instanties/Lidstaten in lijn met de afspraken van het derde pakket. 
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Deze nationale verordening moet een tussenstap of een oplossing zijn in de richting van de 

oprichting van een pan-Europese gereguleerde MCO-entiteit. 
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AFKORTINGEN 

 

ATC-berekening: een methode voor de berekening van zoneoverschrijdende 

transmissiecapaciteit gebaseerd op het Available Transmission Capacity concept (concept 

van beschikbare transmissiecapaciteit) 

CACM NC: Capacity Allocation and Congestion Management Network Codes, netwerkcodes 

over capaciteitstoewijzing en congestiebeheer 

FB MC: Flow Based Market Coupling, marktkoppeling gebaseerd op de stromen 

GSK: Generation Shift Key, productieverschuivingssleutel die beschrijft de bijdrage van een 

eenheid die deelneemt aan de energieoverdracht (power shift). 

MCO-functie: de functie uitgeoefend door een Market Coupling Operator 

NC: Netwerkcode 

NEMO: Nominated Electricity Market Operator (benoemde beheerder van de markt voor 

elektriciteit, i.e een energiebeurs benoemd om day ahead en/of intraday marktkoppeling uit 

te voeren) 

NWE: Noord-west Europa 

PCR: Project Coupling of the Regions, project “koppeling van de regio’s”, initiatief voor de 

implementatie van een marktkoppeling in Europa 

PTDF: Power Transmission Distribution Factors, verdeelfactor van energietransmissie die de 

impact van zoneoverschrijdende energieoverdrachten op netwerkelementen beschrijven 

PX: Power Exchange, energiebeurs 

TNB: Transmissienetbeheerder 

 

 


