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STUDIE 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

heeft, in het raam van de veiling van virtuele productiecapaciteiten van elektriciteit door 

Electrabel, per brief van 29 oktober 2003 gericht aan de Dienst voor de Mededinging, 

aanvaard om de taken van een Trustee te superviseren en de Dienst voor de Mededinging 

op de hoogte te houden van de resultaten van deze supervisie. 

 

De onderhavige studie past in deze context. Het Directiecomité van de CREG heeft aldus 

een studie gemaakt over de manier waarop de tweede veiling van virtuele 

productiecapaciteiten van elektriciteit, die gehouden werd op 25 februari 2004, verlopen is. 

 

Artikel 23, § 2, tweede lid, 2°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt geeft de CREG immers de bevoegdheid om op eigen initiatief studies uit te 

voeren in verband met de elektriciteitsmarkt. 

 

De onderhavige studie bestaat uit drie delen. Het eerste deel herneemt de antecedenten van 

de studie. In het tweede deel wordt de VPP-veiling van 25 februari 2004 geanalyseerd. Het 

derde deel behandelt de bestemming van de energie die gerelateerd is aan de verkochte 

producten. 

 

Deze studie werd goedgekeurd door het Directiecomité van de CREG tijdens zijn 

vergadering van 13 mei 2004. 
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I. ANTECEDENTEN 

1. Op 4 juli 2003 heeft de Raad voor de Mededinging beslissingen1 genomen (hierna “de 

Beslissing”) waarin wordt vastgesteld dat de aangemelde concentraties de dominante positie 

van de partijen op de markt voor de levering van elektriciteit aan in aanmerking komende 

afnemers versterkten. De Raad voor de Mededinging heeft evenwel besloten om zich hier 

niet tegen te verzetten en heeft verklaard dat de aangemelde concentratie aanvaardbaar is 

voor zover de partijen aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder onder meer de 

veiling door Electrabel van virtuele productiecapaciteiten (hierna “VPP”) ten belope van 1.200 

MW. 

2. De eerste veiling van virtuele productiecapaciteiten van elektriciteit door Electrabel had 

plaats op 9 december 2003. 

In een brief van 27 januari 2004 verzocht de Minister van Economie, Energie, Buitenlandse 

Handel en Wetenschapsbeleid het Directiecomité van de CREG om, tegen 15 maart 2004, 

een advies uit te brengen over de manier waarop de eerste veiling van virtuele 

productiecapaciteiten van elektriciteit verlopen is. 

Als gevolg van dit verzoek keurde het Directiecomité van de CREG op 11 maart 2004 de 

studie (F)040311-CDC-260 over de manier waarop de eerste veiling van virtuele 

productiecapaciteiten van elektriciteit verlopen is (hierna de « studie over de eerste veiling ») 

goed. 

3. De tweede veiling van virtuele productiecapaciteiten van elektriciteit door Electrabel 

werd gehouden op 25 februari 2004. 

De Trustee heeft het Directiecomité van de CREG twee versies van een rapport over deze 

tweede veiling overgemaakt. De “volledige” versie bevat vertrouwelijke informatie over het 

individuele bieden van de deelnemers en is uitsluitend voorbehouden voor het Directiecomité 

van de CREG. De “publieke” versie is bestemd voor verspreiding. Een kopie van deze versie 

is bijgevoegd als bijlage. 

                                                 

1 Beslissing nr. 2003-C/C-56 van 4 juli 2003 ECS/INTEREST; Beslissing nr. 2003-C/C-57 van 4 juli 
2003 ECS/IEH ; Beslissing nr. 2003-C/C-58 van 4 juli 2003 ECS/IVEKA ; Beslissing nr. 2003-C/C-59 
van 4 juli 2003 ECS/IMEWO ; Beslissing nr. 2003-C/C-60 van 4 juli 2003 ECS/INTERGEM ; Beslissing 
nr. 2003-C/C-61 van 4 juli 2003 ECS/IVERLEK ; Beslissing nr. 2003-C/C-62 van 4 juli 2003 
ECS/IGAO ; Beslissing nr. 2003-C/C-63 van 4 juli 2003 ECS/GASELWEST. 
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.  

4. Onderhavige studie is gebaseerd op de analyse van de Trustee met betrekking tot de 

tweede veiling. Ze spitst zich toe op de elementen eigen aan de tweede veiling en op de 

significante verschillen met de eerste veiling. Inzonderheid herneemt ze niet de elementen 

van de eerste veiling die onveranderd zijn gebleven bij de tweede veiling. 

Het Directiecomité van de CREG kan bepaalde overwegingen die in deze studie zijn 

opgenomen mogelijkerwijze herzien in het licht van de ervaring die latere veilingen zullen 

opleveren. 

 

II. VEILING VAN 25 FEBRUARI 2004 

II.1. Kalender van de belangrijkste gebeurtenissen 

5. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen met 

betrekking tot de tweede veilingsessie.  

 

Datum Gebeurtenis 

21 januari 2004 Publicatie van het document « algemene context voor de veilingen 

van VPP » (« General context for the VPP Auctions ») 

21 januari 2004 Publicatie van het informatiememorandum (« Information 

Memorandum ») 

11 februari 2004 Publicatie van de instructies voor de bieders (« Instructions to 

Bidders ») 

13 februari 2004 Uiterste datum voor inzending van de kwalificatiedossiers aan 

ENDEX door de kandidaat-bieders 

23 februari 2004 Testveiling (« Mock Auction ») 

25 februari 2004 Eigenlijke veiling 
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II.2. Concept van de veiling 

6. Electrabel heeft 250MW VPP aangeboden tijdens de veiling van februari 2004, 

waaraan de 20 MW werd toegevoegd die niet verkocht was tijdens de veiling van december 

2003. Die 270 MW werden verdeeld in 180 MW basiscapaciteit en 90 MW piekcapaciteit, 

zijnde twee derden basiscapaciteit en een derde piekcapaciteit. 

7. Electrabel heeft producten aangeboden die beschikbaar waren vanaf 1 april 2004 

(hierna « producten april») en producten die beschikbaar zijn vanaf 1 juli 1004 (hierna 

« producten juli»). Voor elke groep (april en juli) waren er, overeenkomstig de Beslissing, 

producten met looptijden van 3, 6, 12, 24 en 36 maanden. 

8. Electrabel heeft nog geen kalender vastgelegd voor het ter beschikking stellen op de 

markt van het volume voorzien in de Beslissing. Het Directiecomité van de CREG acht dit 

gebrek aan informatie nadelig voor de algemene transparantie van het proces van VPP-

veilingen. Het is van oordeel dat het noodzakelijk is dat Electrabel deze kalender zo vlug 

mogelijk publiceert. De termijn tussen de veiling en de datum van de eerste 

terbeschikkingstelling van de producten bedraagt voor het ogenblik vijf weken. Ter 

herinnering: het Directiecomité van de CREG heeft in de studie over de eerste veiling haar 

voorkeur uitgesproken voor een aanpassing van deze termijn vanaf de vierde veiling, door 

elke veiling te organiseren gedurende de eerste veertien dagen van het trimester dat 

voorafgaat aan de terbeschikkingstelling van de verkochte producten. 

 

 

II.3. Rolverdeling 

9. De rollen die de uiteenlopende partijen op zich nemen zijn niet fundamenteel veranderd 

sinds de eerste veiling. In het kader van deze tweede veiling heeft Electrabel geen 

opheldering verschaft over de rollen die IBM tegelijk vervult als veilingbeheerder2 en als 

adviseur van Electrabel.  

                                                 

2 « Auction Administrator » 
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10. Vanaf de eerste veiling werd Endex aangeduid als onafhankelijke interface tussen de 

deelnemers en Electrabel. In dit verband had het directiecomité van de CREG aan Endex 

gevraagd om uit te leggen hoe de geheimhouding en vertrouwelijkheid van de vertrouwelijke 

gegevens aangaande de VPP-veiling (in het bijzonder individuele transactiegegevens van de 

deelnemers) ten aanzien van de leden van de Raad van Commissarissen van Endex (hierna 

« de Raad ») werden georganiseerd en gegarandeerd. 

Zoals vermeld in de studie over de eerste veiling, werden aan Endex bepaalde documenten 

en informatie gevraagd met de bedoeling deze vertrouwelijkheid te controleren. Na 

onderzoek van de documenten en informatie die het van Endex ontving, stelde het 

Directiecomité van de CREG inderdaad vast dat er zich op dit vlak wel degelijk een probleem 

stelt, omdat de door Endex meegedeelde voorschriften en regels geen voldoende garantie 

bieden met betrekking tot de beoogde vertrouwelijkheid van de veilinggegevens.  

In een brief van 23 februari 2004 signaleerde de CREG dit probleem aan de Dienst voor de 

Mededinging en verzocht zij de Dienst om dit probleem in het kader van zijn controle op de 

naleving van de beslissingen van de Raad van 4 juli 2003 te behandelen. 

Het Directiecomité van de CREG ontving van de Dienst voor de Mededinging een brief van 4 

mei 2004, waarin deze haar een kopie bezorgt van de verklaringen op erewoord van de 

Raadsleden van Endex die verbonden zijn aan vennootschappen die aan de veiling 

deelnemen. 

Bijgevolg is het Directiecomité van de CREG van oordeel dat deze documenten een 

bevredigend antwoord op bovenvermeld probleem verschaffen. 

 

 

II.4. Voorbereiding van de veiling 

11. Vierendertig partijen toonden belangstelling voor deze veiling. Vijftien daarvan vatten 

het kwalificatieproces voor deze veiling aan; veertien van hen brachten het tot een goed 

einde en werden gekwalificeerd. 

Twee van de partijen die gekwalificeerd werden voor de tweede veiling hadden niet aan de 

eerste veiling deelgenomen.  

Verder wensten zes partijen die aan de eerste veiling deelnamen zich niet te kwalificeren 

voor de tweede veiling. De voornaamste redenen die deze partijen aanhaalden om hun 

houding uit te leggen zijn de administratieve last die gevormd wordt door de verschillende 
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documenten die vereist zijn om het kwalificatiedossier samen te stellen en redenen van 

interne organisatie. 

Het Directiecomité van de CREG is van mening dat, voor de volgende veilingen, Electrabel 

ervoor moet zorgen de administratieve last die de uitwerking van het kwalificatiedossier 

vormt, te verlichten voor de partijen die reeds voor de vorige veiling gekwalificeerd werden. 

12. In het kader van zijn opdracht ontving het Directiecomité van de CREG een 

kwalificatiedossier van Endex met betrekking tot alle kandidaat-deelnemers aan de tweede 

veiling. Het Directiecomité van de CREG beschikte slechts over weinig tijd om het 

kwalificatiedossier grondig te verifiëren, omdat de afgesproken termijn voor het overmaken 

van het dossier niet door Endex gerespecteerd werd. Deze informatie werd pas twee dagen 

voor het begin van de veiling bezorgd.  

In een brief van 24 februari 2004 antwoordde het Directiecomité van de CREG aan Endex 

dat het in dit stadium van de procedure geen bezwaren had tegen de door Endex 

uitgevoerde kwalificatie van de deelnemers voor de VPP-veiling van 25 februari 2004.  

Het door Endex opgestuurde dossier maakte echter nergens melding van het bestaan van 

een vijftiende kandidaat die het kwalificatieproces niet tot een goed einde gebracht had en 

gaf evenmin redenen voor die manier van handelen op. 

In een brief van 20 april 2004 vroeg het Directiecomité van de CREG aan Endex om het de 

nodige ophelderingen met betrekking tot deze vijftiende kandidaat te verschaffen, alsook een 

volledige motivering van haar afwijzing. Het drong er eveneens op aan dat, voor de 

toekomstige veilingen, het kwalificatiedossier snel door Endex zou worden overgemaakt en 

informatie zou bevatten over alle partijen die zich kandidaat stellen voor de kwalificatie, 

ongeacht of ze al dan niet gekwalificeerd zijn. 

Het Directiecomité van de CREG ontving vanwege Endex een brief van 28 april 2004 waarin 

de situatie met betrekking tot de vijftiende kandidaat wordt opgehelderd. 

 

 

II.5. Indifferentiecurves 

13. Voor de tweede veiling heeft Electrabel de methodologie om de indifferentiecurves op 

te stellen zodanig aangepast dat ze een groter belang toekent aan de marktprijzen op de 
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dagen die dichter bij de dag van de veiling liggen, als gevolg van contacten met het 

Directiecomité van de CREG en de Trustee. 

 

 

II.6. Bodemprijs 

14. In zijn studie over de eerste veiling had het Directiecomité van de CREG de aandacht 

gevestigd op het feit dat de methodologie voor het bepalen van de bodemprijzen op basis 

van een marktgedreven benadering waarbij ook rekening wordt gehouden met de 

opportuniteitskost, niet in overeenstemming met de Beslissing is. 

Het Directiecomité van de CREG stelt vast dat Electrabel zijn methodologie voor het bepalen 

van de bodemprijzen behouden heeft bij de tweede veiling. 

 

 

II.7. Verloop en resultaten van de veiling 

15. De eindresultaten van de veiling worden weergegeven in onderstaande tabel. 

Basisproducten Piekproducten 

« Producten april » « Producten juli » « Producten april » « Producten juli » 

Looptijd 

Volume 
 (MW) 

Prijs 
 (€/MW/ 

maand) 

Volume 
 (MW) 

Prijs 
 (€/MW/ 

maand) 

Volume 
 (MW) 

Prijs 
 (€/MW/ 

maand) 

Volume 
 (MW) 

Prijs 
(€/MW/ 
maand) 

3 maanden 20 17.530 10 18.230 40 8.285 0 9.159 

6 maanden 50 17.879 50 19.065 5 8.721 45 9.967 

12 maanden 0 18.710 0 18.403 0 9.463 0 9.301 

24 maanden 20 17.915 25 17.717 0 8.884 0 8.774 

36 maanden 0 17.752 0 17.503 0 8.789 0 8.269 

Totaal 90  85  45  45  
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16. Algemeen genomen werd 98% van de voorgestelde producten verkocht.  

De verkochte hoeveelheden zijn evenwichtig verdeeld over de producten « april » en « juli ». 

Het Directiecomité van de CREG meent dat dit evenwicht onder meer het gevolg is van de 

evolutie van de methodologie voor het opstellen van de indifferentiecurves. Men zal echter 

de resultaten van verschillende veilingen moeten afwachten om te bevestigen of de nieuwe 

methodologie geschikt is. De geraamde globale prijzen werden vergeleken met de prijzen 

van de “Platt’s” producten voor de Nederlandse markt 3 op 24 februari 20044, gecorrigeerd 

met de geraamde reservatiekosten op de Belgisch-Nederlandse koppelverbinding. Op die 

manier kon de Platt’s prijs van de Nederlandse markt herrekend worden tot een prijs voor de 

Belgische markt. De globale prijzen voor basisproducten met een looptijd van meer dan 12 

maanden en van de piekproducten met een looptijd van meer dan 6 maanden werden niet 

geëvalueerd aangezien er geen vergelijkbaar Platt’s product bestaat. 

Uit de vergelijking bleek dat sommige VPP-prijzen zeer dicht bij de Platt’s prijzen liggen, in 

tegenstelling tot de verschillen die tijdens de eerste veiling naar voor kwamen, vooral voor de 

producten « januari ».  

Dit verklaart, althans gedeeltelijk, de betere spreiding van de verkochte producten over de 

producten « april » en « juli ». 

17. Er werden basisproducten op lange termijn (24 maanden) aangekocht voor een volume 

van 45 MW. Daarentegen werd geen enkel piekproduct met een looptijd van meer dan 6 

aangekocht. Daaruit zou kunnen blijken dat de evaluatie van de piekproducten door 

Electrabel hoger is dan die van de markt en, inzonderheid, dat de potentiële kopers niet zo’n 

groot belang als Electrabel hechten aan de aan deze producten verbonden optionaliteit  bij 

de bepaling van de indifferentiecurves. 

 

                                                 

3 Gezien de Platt’s producten op een standaardwijze worden vastgelegd, zijn de « Platt’s » prijzen die 
overeenkomen met de prijzen van bepaalde VPP-producten het resultaat van een raming op basis van 
hypotheses die aanleunen bij de door Electrabel gehanteerde hypothesen. 
4 Met andere woorden, daags voor de veiling.  
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III. BESTEMMING VAN DE ENERGIE DIE 

GERELATEERD IS AAN DE VERKOCHTE 

PRODUCTEN  

18. De aanwending van de producten die tijdens de veiling van december werden verkocht 

is pas gestart op 1 april 2004, aangezien geen enkel « product januari » werd verkocht 

tijdens de veiling van december 2003.  

19. De aan ELIA gevraagde studie bevestigt dat het methodologisch onmogelijk is om de 

reële bestemming van de producten nauwkeurig te bepalen.  

Het Directiecomité van de CREG is met ELIA een informatiestructuur overeengekomen 

waarmee de stroom van de door de VPP-kopers aangekochte en verkochte energie kan 

worden geraamd. Deze gegevens zijn echter slechts indicatief, gezien de eerder genoemde 

methodologische beperkingen. De analyse van de gegevens met betrekking tot de maand 

april is aan de gang. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Thomas LEKANE 

Directeur 

Christine VANDERVEEREN 

Voorzitter van het Directiecomité 
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