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INLEIDING EN SAMENVATTING 

Deze studie behandelt het gebruik van de capaciteit op de interconnecties met Frankrijk 
en Nederland tijdens de periode van januari tot en met juni 2008. Een deel van deze 
capaciteit wordt gebruikt door de Belpex Day Ahead Market Segment (hierna "Belpex 
DAM")1.  
 
De studie volgt op een eerdere studie over dezelfde materie voor het jaar 20072. In deze 
studie zijn echter zowel de resultaten over de eerste helft van 2008 als de resultaten van 
2007 opgenomen in de figuren om de vergelijking met 2007 te vergemakkelijken. De 
beschrijving van de resultaten beperkt zich echter voornamelijk tot 2008. Voor een 
uitgebreide bespreking over 2007 wordt verwezen naar de studie over 2007. 
 
De bedoeling van deze en vorige studie is om op een beknopte wijze te informeren over 
twee belangrijke aspecten van de Belgische elektriciteitsmarkt die sterk met elkaar 
verbonden zijn, zijnde de interconnecties met het buitenland en de uitwisseling van 
elektriciteit op de Belpex DAM.  
 
Ten opzichte van de studie over 2007 zijn er geen grote wijzigingen in de structuur en de 
behandelde onderwerpen.  
 
 
Voor de eerste zes maanden van 2008: 
 
Marktkoppeling: de twee interconnecties zijn slechts zelden op hetzelfde moment 
verzadigd. De drie beurzen hebben gedurende 70% van de tijd dezelfde prijs. Frankrijk 
en België hebben gedurende 82% dezelfde prijs; Nederland en België gedurende 87%. 
  
Prijzen: de gemiddelde prijs op de Belpex DAM was 68,5 €/MWh. April was de duurste 
maand (76,1 €/MWh), februari de goedkoopste (62,8 €/MWh). Opmerkelijk is dat tijdens 
februari, maart, april en mei de gemiddelde Belpex-prijs hoger was dan op APX en 
Powernext. 
 
Volumes: het verhandelde volume op de Belpex DAM tijdens de eerste 6 maanden van 
2008 bedraagt 6,7 TWh, wat overeenkomt met ongeveer 15 % van het Belgische 
elektriciteitsverbruik. Het op de Belpex DAM totaal aangekochte volume bedraagt 6,7 
TWh, het verkochte volume bedraagt 1,5 TWh.  
 
Marktaandelen Belpex DAM: de marktaandelen van de aangekochte volumes (BUY-
markt) zijn sterk geconcentreerd; de impact van de TLC op de berekende 
marktaandelen is verwaarloosbaar. De marktaandelen van de verkochte volumes 
(SELL-markt) is matig tot niet geconcentreerd; de impact van de TLC kan echter 
significant zijn en daarom is een correcte inschatting van deze concentratie niet 
mogelijk.  
Op de Belpex DAM waren er eind juni 2008 29 spelers actief. 
 
 

                                                 
1 Waar er in deze studie wordt verwezen naar de markt van Powernext of APX wordt de Powernext Day-
Ahead Auction, respectievelijk de APX Power NL Day_Ahead Market bedoeld. 
2 zie studie (F) 080117-CDC-742, beschikbaar op http://www.creg.be/ 
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Interconnecties:  
- Capaciteit: de prijs van maandcapaciteit in de richting van Frankrijk kent dezelfde 

trend als het prijsverschil tussen de Belpex DAM en Powernext, maar blijft toch 
steeds onder het prijsverschil, met uitzondering van de maand januari en juni. In 
deze richting is de concentratie in de markt voor jaar- en maandcapaciteit laag; in 
deze richting geldt dan ook een beperking van maximaal 325 MW per marktspeler 
per veiling.  
Op de Nederlandse grens in de richting van Nederland naar België varieert de 
kostprijs voor maandcapaciteit sterk en vaak in tegengestelde richting van het 
prijsverschil met APX. In de andere richting is de lage prijs voor maandcapaciteit 
opmerkelijk. Dat ligt wel in de lijn met het prijsverschil met APX. 

- Nominaties: tijdens alle uren van de eerste zes maanden van 2008 importeert België  
elektrische energie, waardoor vooral de interconnectiecapaciteit van Frankrijk naar 
België (FR=>BE) en van Nederland naar België (NL=>BE) gebruikt wordt, zijnde de 
twee importrichtingen vanuit Belgisch perspectief. Het gebruik van de 
interconnectiecapaciteit van België naar Frankrijk is relatief zeldzaam. Het gebruik 
van de interconnectiecapaciteit van België naar Nederland is meer frequent, vooral 
tijdens juni 2008. Door de hoge invoer is er minder transit van energie van Frankrijk 
naar Nederland (en omgekeerd).  
De daling van beschikbare capaciteit van Frankrijk naar België, dat een typisch 
verschijnsel is tijdens de zomer voor deze richting, gebeurt in 2008 al in april, een 
maand vroeger dan in 2007. 

 
Congestion rents: uit de vergelijking van de kostprijs voor maandcapaciteit met het 
prijsverschil tussen de twee betreffende markten blijkt dat de markt de 
marktomstandigheden soms slecht kan voorspellen.  
Op een aantal dagen worden congestion rents groter dan 1 miljoen euro genoteerd. Op 
3 mei 2008 bedraagt het totaal aan congestion rents op de twee importrichtingen samen 
4,8 miljoen euro, onder meer ten gevolge van een onverwacht verminderde nucleaire 
elektriciteitsproductie. 
Verder kan men algemeen stellen dat de secundaire markt (resale) significant is en dat 
het belang ervan gegroeid is tegenover 2007. 
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I. MARKTKOPPELING 
 
Figuur 13 geeft de evolutie van de trilaterale marktkoppeling (“TLC”) van België (de 
Belpex DAM) met Nederland (APX) en Frankrijk (Powernext) voor alle uren. Twee 
markten hebben dezelfde prijs als de interconnectie tussen de markten niet verzadigd is. 
Er kunnen zich vier situaties voordoen (zie ook Figuur 1): 

a. –Be– (cyaan): de twee interconnecties zijn verzadigd => op de drie markten 
drie verschillende prijzen 

b. –Be–NL (rood): de interconnectie met Frankrijk is verzadigd => België en 
Nederland zelfde prijs, Frankrijk verschillende prijs 

c. Fr–Be– (blauw) :de interconnectie met Nederland is verzadigd => België en 
Frankrijk zelfde prijs, Nederland verschillende prijs 

d. Fr–Be–NL (geel): de interconnecties zijn niet verzadigd (geen congestie) => 
op de drie markten dezelfde prijs 

 
Uit de figuur blijkt het volgende wat de eerste zes maanden van 2008 betreft: 

- de twee interconnecties zijn slechts zelden op hetzelfde moment verzadigd 
- tijdens januari zijn de prijzen gedurende 87% van de tijd gelijk op de drie 

beurzen, wat een record is sinds de opstart van de trilaterale koppeling in 
november 2006; dit percentage zakt echter de volgende maanden tot net onder 
de 50% in april, waarna het weer stijgt 

- in de maand april en mei is gedurende ongeveer 30% de interconnectie met 
Frankrijk verzadigd terwijl de interconnectie met Nederland niet verzadigd is 
(situatie –Be–NL)  

- de interconnectie met Frankrijk is tijdens de maand mei voor 35% van de tijd 
verzadigd; tijdens de twaalf maanden van 2007 was dit maximaal 20% 

- tijdens de maand mei waren tijdens 3,5% van de tijd de beide connecties 
verzadigd, wat een record is sinds de start van de marktkoppeling (april 2007 
uitgezonderd, maar dat werd veroorzaakt door technische problemen). 

 
 

 

Figuur 1: marktkoppeling van België (Belpex), Nederland (APX) en Frankrijk (Powernext).  

                                                 
3 Alle figuren zijn opgemaakt op basis van door de CREG verwerkte gegevens  
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II. PRIJZEN 
 
Door de relatief lage graad van verzadiging van de interconnecties liggen de prijzen vrij 
dicht bij elkaar, behalve voor de maand mei, wanneer de prijzen op de Belpex DAM (en 
in mindere mate op APX) veel hoger zijn dan op Powernext. Dat is ook te zien op Figuur 
2. Deze figuur geeft de gemiddelde prijzen per maand voor de drie beurzen. 
 
Algemeen valt op dat de gemiddelde prijzen relatief hoog liggen, zeker als we dit 
vergelijken met de prijzen tijdens dezelfde periode vorig jaar; voor de eerste zes 
maanden is de gemiddelde prijs op de Belpex DAM 68,6 €/MWh, in vergelijking met 31,7 
€/MWh tijdens de eerste helft van 2007. De prijzen tijdens de eerste zes maanden van 
2008 blijven hiermee op hetzelfde niveau van de laatste drie maanden van 2007, echter 
zonder de pieken die men tijdens deze laatste periode waarnam: de standaarddeviatie 
van de gemiddelde dagprijs tijdens Q4 2007 is met 39 €/MWh beduidend hoger dan de 
standaarddeviatie van Q1 2008 (10 €/MWh) en Q2 2008 (20 €/MWh). Deze 
prijsevoluties zullen in de toekomst door de CREG met haar nieuwe 
monitoringsbevoegdheden nader onderzocht worden. 
 
Opmerkelijk is dat tijdens de maanden februari, maart, april en vooral in mei 2008 de 
gemiddelde maandprijzen op de Belpex DAM hoger liggen dan op Powernext en APX, 
wat wijst op hoge invoer vanuit Nederland en Frankrijk naar België met congestie als 
gevolg (zie infra). In april ligt de gemiddelde Belpex DAM prijs 5,7 €/MWh hoger dan op 
Powernext; in mei stijgt dit verschil naar 12 €/MWh. Ook dat is een verschil met Q4 2007 
toen de prijzen op de Belpex DAM weliswaar hoger lagen dan op APX, maar iets lager 
dan op Powernext. 
 
 
 

 
Figuur 2: gemiddelde prijzen op de drie beurzen.  
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III. VOLUMES 
 
Figuur 3 geeft de gemiddelde verhandelde maandvolumes per uur voor de drie beurzen. 
Tijdens de eerste helft van 2008 werd er op de Belpex DAM 6,7 TWh verhandeld. Op 
Powernext en APX was dat respectievelijk 26,3 TWh en 12 TWh. Op Powernext wordt 
dus bijna 4 keer meer volume verhandeld als op de Belpex DAM, op APX bijna 2 keer 
zoveel. In de eerste helft van 2007 waren deze verhoudingen nog respectievelijk bijna 7 
keer meer en 3 keer meer. Dat is vooral te wijten aan een stijging van het verhandeld 
volume op de Belpex DAM (zie hieronder): tijdens de eerste zes maanden van 2007 
werd er op de Belpex DAM immers slechts 3,1 TWh verhandeld (Powernext: 21,3 TWh 
en APX: 9,5 TWh).  
 
Tijdens de eerste zes maanden van 2008 was het Belgische elektriciteitsverbruik 45,4 
TWh4. Het verhandelde volume op de Belpex DAM vertegenwoordigt bijgevolg ongeveer 
14,8 % van het Belgische elektriciteitsverbruik. In de eerste zes maanden van 2007 was 
dit slechts 7%. 
 
Het op de Belpex DAM totaal aangekochte volume tijdens de eerste zes maanden van 
2008 bedraagt 6,7 TWh, het op de Belpex DAM verkochte volume bedraagt 1,5 TWh. 
Het aangekochte volume is slechts een fractie kleiner dan het verhandelde volume. Dit 
betekent dat er via de Belpex DAM tijdens deze periode bijna niets is uitgevoerd. 
Daarentegen is het verkochte volume meer dan vier keer kleiner dan het verhandelde 
volume, wat betekent dat tijdens de eerste zes maanden van 2008 meer dan 75% van 
de verhandelde volumes op de Belpex DAM werd ingevoerd via de marktkoppeling uit 
Frankrijk en Nederland. 
 
 
 

 
Figuur 3: gemiddelde verhandelde volumes per uur voor de drie markten, zowel voor alle uren als 
voor de piekuren 

 
                                                 
4 berekend aan de hand van de verbruikscijfers van Elia 
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Figuur 4 geeft het verloop van de maandelijks verhandelde, aangekochte en verkochte 
volumes op de Belpex DAM. Opvallend is dat de stijgende trend van het verhandelde 
volume op de Belpex DAM sinds de tweede helft van 2007 zich doorzet tot maart 2008. 
In maart 2008 was er een piek van het verhandelde volume per uur van 1.971 MWh. In 
het tweede kwartaal van 2008 daalt dit geleidelijk terug tot 1.125 MWh in juni. De relatief 
hoge prijzen op de Belpex DAM tijdens dit tweede kwartaal, zeker in vergelijking met 
Powernext, zijn dus niet eenduidig te verklaren door een stijgend verhandeld volume.  
 
Uit de figuur blijkt ook dat de op de Belpex DAM verkochte volumes significant lager 
liggen dan de op de Belpex DAM aangekochte volumes en dat dus de invoer in België 
via de Belpex DAM erg groot is, zoals hierboven al aangegeven. Dit geeft aan dat de 
marktkoppeling voor de Belpex DAM en de Belgische markt in zijn geheel erg belangrijk 
is (zie hiervoor ook Figuur 12). 
 
 
 

 
Figuur 4: verhandelde, aangekochte en verkochte volumes op Belpex DAM 
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IV. MARKTAANDELEN 
 
Figuur 5 geeft een beeld van de marktaandelen van de spelers op de Belpex DAM aan de 
hand van de maandelijkse concentratie-index HHI voor de BUY-markt. De berekende HHI 
geeft enkel een beeld van de marktaandelen van de spelers die actief zijn op de Belpex 
DAM en geeft geen correct beeld van de marktconcentratie, omdat we het effect van de 
marktkoppeling (TLC) niet meerekenen. Om de HHI-gegevens toch te kunnen interpreteren, 
geeft de figuur ook het aandeel dat op de Belpex DAM gekocht wordt door marktspelers 
actief op Powernext en/of APX. Als dat ‘TLC-aandeel’ groot is, dan zou de TLC de HHI 
significant kunnen beïnvloeden, zowel in positieve als negatieve zin. Echter, als het ‘TLC-
aandeel’ klein is, zoals dat het geval is voor de BUY-markt vanaf juli 2007, dan zal het 
meerekenen van de TLC de berekende HHI-waarde niet sterk veranderen. In dit geval geeft 
de HHI-waarde een goed beeld van de concentratie van de gekochte volumes. 
 
Op Figuur 5 is te zien dat de HHI van de BUY-markt de eerste drie maanden van 2008 rond 
de 2.000 blijft; in april stijgt de index tot boven 3.500, waarna hij in juni weer zakt tot onder 
2.000, wat wijst op een matig tot sterk geconcentreerde BUY-markt. 
 
Figuur 6 geeft een beeld van de marktaandelen van de spelers op de Belpex DAM aan de 
hand van de maandelijkse concentratie-index HHI voor de SELL-markt. De concentratie van 
de gekochte volumes is in de SELL-markt over het algemeen kleiner dan in de BUY-markt. 
De HHI van de SELL-markt is gedurende de eerste zes maanden van 2008 lager dan 1.500, 
behalve in juni wanneer deze index bijna 1.800 hoog is. De interpretatie van deze gegevens 
is echter onzeker, aangezien het ‘TLC-aandeel’ erg groot is, waardoor de HHI voor de SELL-
markt sterk zou kunnen veranderen, als we dit aandeel zouden kunnen meerekenen. 
 
 
 

 
Figuur 5: HHI op de Belpex DAM voor de BUY-markt, evenals het aandeel dat door Powernext en/of 
APX participanten wordt aangekocht op de Belpex DAM via de TLC. 
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Figuur 6: HHI op de Belpex DAM voor de SELL-markt, evenals het aandeel dat aan Powernext en/of 
APX participanten wordt verkocht op de Belpex DAM via de TLC. 
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V. INTERCONNECTIES 
 
1. Resultaten van de jaar- en maandveilingen 
 
1.1. Franse grens 
 
Figuur 7 bestaat uit twee grafieken en geeft de resultaten van de veilingen van de 
interconnectiecapaciteit op de Franse grens in beide richtingen. De schalen van de 
linkse verticale as zijn niet gelijk voor beide grafieken. 
 
De balkjes geven de hoeveelheid capaciteit die verkocht werd, opgedeeld in jaar- en 
maandcapaciteit (linkse as). De hoeveelheid jaarcapaciteit kan maandelijks variëren 
door het principe van de herverkoop (resale) van jaarcapaciteit aan de maand door de 
houders van jaarcapaciteit. Dit is echter niet gebeurd tijdens de eerste zes maanden van 
2008 (in 2007 gebeurde dit voor beide richtingen eenmaal in juni). 
 
De gele en groene lijn geven de kostprijs weer van deze jaar- en maandcapaciteit 
(rechtse as), zoals tijdens de expliciete veilingen vastgesteld. De kostprijs van de 
jaarcapaciteit blijft uiteraard constant gedurende een jaar. De hoeveelheid te veilen 
jaarcapaciteit is voor de beide richtingen gelijk gebleven in vergelijking met 2007 (1.300 
MW), maar de prijs voor capaciteit van Frankrijk naar België is gedaald van 2,06 €/MWh 
in 2007 naar 0,9 €/MWh in 2008. De prijs voor jaarcapaciteit in de andere richting is 
gestegen van 0,25 €/MWh in 2007 naar 0,56 €/MWh in 2008. 
De kostprijs van maandcapaciteit varieert sterk, vooral voor de capaciteit in de richting 
van Frankrijk naar België: de prijs voor capaciteit blijft de eerste drie maanden van 2008 
onder 1 €/MWh. Daarna stijgt de prijs tot boven 4 €/MWh. Dat lijkt vooral gekoppeld met 
het aanbod van capaciteit: de eerste drie maanden wordt er maandelijks minimum 250 
MW geveild. Dat zakt in april en mei tot 50 MW, omdat de totale beschikbare capaciteit 
voor die maanden zakt (zie infra). De beschikbare maandcapaciteit wordt twee tot zes 
dagen voor de veiling meegedeeld. 
 
De zwarte lijn geeft het prijsverschil tussen de Belpex DAM en Powernext. Het lijkt erop 
dat de markt in 2008 de trend van de prijsverschillen tussen België en Frankrijk goed 
kan voorspellen (behalve voor de maand juni), maar niet de hoogte van dit verschil: de 
prijzen van maandcapaciteit in de richting van Frankrijk stijgen mee met het prijsverschil, 
maar blijft toch steeds onder het prijsverschil, met uitzondering van de maand januari en 
juni.  
 
De rode lijn geeft, aan de hand van de HHI, de concentratie weer op markt van de 
verworven interconnectiecapaciteit (rechtse as: HHI/1000). In de richting van Frankrijk 
naar België is deze concentratie-index nooit hoger dan 2.000; op deze richting geldt een 
beperking van maximaal 325 MW per marktspeler per veiling. De HHI zakt licht in de 
loop van de eerste maanden van 2008. Dat is een gevolg van de beperkte 
maandcapaciteit die ter beschikking is van de maandveiling. De concentratie in de 
maandveiling is groter dan in de jaarveiling, maar door de afname van de hoeveelheid, 
weegt de maandveiling minder zwaar door in de berekening van de HHI. In de richting 
van België naar Frankrijk is de concentratie veel hoger (HHI schommelt rond 6.000), 
maar dat kan verklaard worden door een gebrek aan interesse, gezien de lage kostprijs. 
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Figuur 7: veilingresultaten van jaar- en maandcapaciteit op de Franse grens 
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1.2. Nederlandse grens 
  
Figuur 8 bestaat uit twee grafieken en geeft de resultaten van de veilingen van de 
interconnectiecapaciteit op de Nederlandse grens in beide richtingen. Dezelfde legende 
is van toepassing als voor de Franse grens. 
 
In de richting van Nederland naar België valt de spectaculaire stijging op van de prijs 
voor jaarcapaciteit (gele lijn). Deze veiling verloopt in twee rondes waarin telkens de 
helft wordt geveild. Tijdens de eerste ronde (28 september 2007) werd er 0,15 €/MWh 
betaald, wat in de lijn ligt van 2007 (0,11 €/MWh); in de tweede ronde (28 november 
2007) werd er 2,99 €/MWh betaald, wat een gemiddelde geeft van 1,57 €/MWh. Deze 
evolutie is grotendeels te verklaren door de grote prijsstijgingen op de Belpex DAM en 
Powernext vanaf oktober 2007.  
 
De prijs van de maandcapaciteit (groene lijn) in de richting van Nederland naar België 
kent een zeer volatiel verloop met pieken in december 2007, januari en februari 2008 
van respectievelijk 7, 11 en 4,5 €/MWh, waarna dit tijdens de periode maart-juni terug 
zakt tot onder 1 €/MWh. Het prijsverschil met APX (zwarte lijn) volgt echter net de 
tegengestelde evolutie (behalve in december 2007), wat wijst op een slechte inschatting 
door de markt. 
 
In dezelfde richting kent ook de HHI een opvallend verloop. Deze concentratie-index 
kent in januari-februari 2008 een grote stijging ten opzichte van 2007. In januari-februari 
2008 stijgen de prijzen voor maandcapaciteit sterk. Echter, dit was niet het geval in 
december 2007: toen bleef de marktconcentratie gelijk aan die uit het verleden, ondanks 
de spectaculaire prijsstijging. Wanneer de prijzen voor maandcapaciteit sterk dalen in de 
maanden na februari, daalt de marktconcentratie in eerste instantie niet. In mei en juni 
daalt de HHI uiteindelijk wel. Het verloop van de HHI lijkt erop te wijzen dat er in 
december 2007 nog eensgezindheid was onder de marktspelers over de toekomstige 
evolutie van de markt, terwijl deze eensgezindheid in de eerste vier maanden van 2008 
verdwijnt om terug min of meer te herstellen in mei en juni. 
 
In de andere richting, van België naar Nederland, is het plaatje in 2008 grondig 
veranderd ten opzichte van 2007. Was deze markt in 2007 nog zeer volatiel, dan is de 
volatiliteit sterk afgenomen in 2008, met prijzen voor maandcapaciteit steeds onder 1 
€/MWh (zelfs onder 0,8 €/MWh). Deze trend werd eigenlijk al ingezet in de laatste drie 
maanden van 2007.  
 
De prijs voor jaarcapaciteit is, in tegenstelling tot de andere richting, sterk gedaald ten 
opzichte van 2007. Ook voor dit product worden er twee veilingen georganiseerd en ook 
hier zijn de resultaten sterk verschillend: in de eerste ronde wordt er 2,53 €/MWh 
betaald, terwijl dit in de tweede ronde zakt tot 1,54 €/MWh. 
 
De HHI in de richting van België naar Nederland kent sinds eind 2007 een stijgend 
verloop, maar dat kan verklaard worden door een gebrek aan interesse, gezien de lage 
prijzen.  
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Figuur 8: veilingresultaten van jaar- en maandcapaciteit op de Nederlandse grens 
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2. Nominaties op de interconnecties 
 
Figuur 9 en Figuur 10 bevatten elk twee grafieken en geven het gebruik weer van de 
interconnectiecapaciteit op de grens met Frankrijk en Nederland in beide richtingen. De 
legende bij de grafieken is de volgende: 
- "nom Day", "nom Month" en "nom Year" geven voor elke maand de gemiddelde 

nominaties voor respectievelijk dag-, maand- en jaarcapaciteit;  
- "mean Total" en "mean Day" geven respectievelijk de gemiddelde beschikbare totale 

capaciteit en dagcapaciteit; 
Al deze waarden zijn op uurbasis berekend. 
 
De Belpex DAM krijgt een bepaalde hoeveelheid dagcapaciteit tot zijn beschikking voor 
de marktkoppeling. Deze "Belpex-capaciteit" wordt verhoogd met de capaciteit op 
maand- of jaarbasis die niet genomineerd wordt. Wanneer er gedurende een hele 
maand niets op maand- of jaarbasis wordt genomineerd, dan is tijdens die maand de 
gemiddelde totale capaciteit gelijk aan de gemiddelde dagcapaciteit. Dit is te zien in de 
bovenste grafiek van Figuur 9 voor de richting Be=>Fr tijdens de eerste zes maanden 
van 2008. 
 
Uit de twee grafieken Figuur 9 blijkt dat tijdens de eerste zes maanden van 2008 vooral 
de interconnectiecapaciteit van Frankrijk naar België (FR=>BE) en van Nederland naar 
België (NL=>BE) wordt gebruikt, zijnde de twee importrichtingen vanuit Belgisch 
perspectief. Het gebruik van de interconnectiecapaciteit van België naar Frankrijk is 
zeldzaam. Het gebruik van de interconnectiecapaciteit van België naar Nederland is 
meer frequent, vooral tijdens juni 2008. 
 
Het grote verschil met dezelfde periode van vorig jaar zit echter in het gebruik van de 
interconnectiecapaciteit op de noordgrens: werd in de eerste zes maanden van 2007 de 
interconnectiecapaciteit nog voornamelijk gebruikt voor export naar Nederland, dan is dit 
nu niet meer het geval. Tijdens de eerste zes maanden importeert België meer vanuit 
Nederland dan dat ze exporteert. Dit ligt in de lijn met de laatste maanden van 2007, 
maar is in sterk contrast met de eerste negen maanden van 2007. Dit wijst op sterk 
veranderde markomstandigheden.  
 
Belangrijk (maar niet opvallend te zien op de bovenste grafiek van Figuur 9) is de 
gemiddelde beschikbare capaciteit in de richting van Frankrijk naar België (FR=>BE) 
tijdens april 2008 (2.122 MW) tegenover april 2007 (2.881 MW). De daling van 
beschikbare capaciteit, dat een typisch verschijnsel is tijdens de zomer voor deze 
richting, gebeurt in 2008 een maand vroeger dan in 2007. 
 
Een ander opvallende zaak zijn de nominaties van jaar- en maandcapaciteit. In de 
richting van FR=>BE hebben deze steeds een groot aandeel in de totale nominatie op 
deze richting, vooral dan de nominatie van jaarcapaciteit (bovenste grafiek van Figuur 
9). Op de interconnectie met Nederland, daarentegen, kennen deze nominatie een 
wisselend succes: tussen oktober 2007 en maart 2008 wordt er relatief weinig 
genomineerd, in tegenstelling tot de eerste negen maanden van 2007; in mei en juni 
wordt er ook meer maand- en jaarcapaciteit genomineerd. Een mogelijk verklaring voor 
deze waarneming kan zijn dat wanneer marktspelers onzeker zijn over de komende 
marktomstandigheden, ze liever hun maand- en jaarcapaciteit verkopen aan de 
dagcapaciteit om zo de congestion rents op te strijken (zie ook infra). In ieder geval blijkt 
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Figuur 9: gebruik van interconnectiecapaciteit op de Franse en Nederlandse grens, telkens in beide 
richtingen 
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uit de analyse van pagina 12 dat de markt de periode oktober 2007 – mei 2008 slecht 
ingeschat heeft. 
 
De gegevens betreffende de invoer (de bovenste grafiek van Figuur 10) worden 
bekomen door op uurbasis de netto importnominatie te berekenen voor dag-, maand- en 
jaarcapaciteit5. De importnominatie kan zowel positief (import) als negatief (export) zijn. 
Vervolgens wordt  het maandelijkse gemiddelde berekend. Uitvoer wordt op de grafiek 
negatief voorgesteld. De gegevens betreffende de transit (de onderste grafiek van 
Figuur 10) van Frankrijk naar Nederland worden op de grafiek positief voorgesteld en 
worden berekend door het minimum te nemen van de capaciteit (of de nominatie) in de 
richting van FR=>BE en BE=>NL. De transit van Nederland naar Frankrijk wordt analoog 
berekend en wordt negatief voorgesteld op de grafiek. 
 
Uit de bovenste grafiek van Figuur 10 blijkt dat de invoer van elektrische energie tijdens 
de eerste zes maanden 2008 gevoelig hoger is dan in 2007: tijdens 2008 wordt er 
gemiddeld bijna steeds meer dan 1.500 MW ingevoerd, met pieken tot boven 2.000 MW 
tijdens april en mei 2008. In 2007, daarentegen, werd er gemiddeld nooit meer dan 
1.200 MW, met uitzondering van december 2007. Opvallend is ook dat de import in april 
hoog blijft, hoewel de beschikbare importcapaciteit sterk daalt. Dat resulteert in meer 
congestie (zie infra). 
 
Door de hoge invoer, is er minder ruimte voor transit van Frankrijk naar Nederland (en 
omgekeerd). Dit blijkt ook uit de onderste grafiek van Figuur 10: de transit is in 2008 
gevoelig lager dan in 2007; de transit is het laagste in de maanden maart en april 2008, 
niet toevallig de maanden met de hoogste import. 
 
Figuur 11 geeft de netto-gegevens uur per uur over de invoer. Hieruit blijkt dat België 
tijdens elk uur tijdens de eerste zes maanden netto energie heeft ingevoerd, voor een 
totaal van 8 TWh (gemiddeld is dit 1830 MWh per uur). Dat is uiterst opmerkelijk. Het 
uurminimum van de invoer was 151 MW op 27 januari 2008 (tussen 7 en 8u); het 
maximum was 3788 MW op woensdag 3 april 2008 (tussen 11u en 12u). Tijdens dit uur 
is 87% van de capaciteit gebruikt. Dat is echter niet het maximale percentage: 
gedurende 38 uren6 tijdens de eerste zes maanden van 2008 was het gebruik van de 
interconnectiecapaciteit voor import meer dan 95%. Voor een groot deel van deze uren 
is dit feitelijk een totale congestie: de twee interconnecties zijn dan op hetzelfde moment 
verzadigd. Dat dit niet resulteert in een gebruik van 100% wordt veroorzaakt door het feit 
dat de vereffening (‘netting’) van tegengestelde nominaties niet wordt uitgevoerd door de 
netbeheerder, wat een inefficiënt gebruik van de interconnectiecapaciteit als gevolg 
heeft. Dit inefficiënt gebruik leidt tot een welvaartsverlies. 
 
In een recente nota7 heeft de CREG dit welvaartsverlies geschat op gemiddeld 91.000 
euro per maand, waarvan het grootste deel geleden wordt op de interconnectie met 
Nederland. De CREG heeft er bij Elia al herhaaldelijk op aangedrongen om deze 
vereffening uit te voeren. Sinds 1 juli 2008 worden de tegengestelde nominaties 
vereffend op de interconnectie met Frankrijk. Op de interconnectie met Nederland wordt 
deze vereffening vooralsnog niet uitgevoerd. 

                                                 
5 Deze berekeningswijze verschilt met het vorige rapport over 2007 toen de brutonominatie op 
uurbasis beschouwd werd. De gegevens voor 2007 en 2008 in dit rapport zijn echter 
nettonominaties op uurbasis. 
6 22 van de 38 uren is tijdens 1 dag, namelijk 3 mei 2008. Zie deel VII voor een verklaring. 
7 Zie hiervoor nota (Z) 080730-CDC-775 
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Figuur 10: gebruik van interconnectiecapaciteit voor import/export en transit  
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Figuur 11: de genomineerde netto-import uur per uur tijdens eerste zes maanden van 2008.  
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VI. NETTO CROSS-BORDER FLOWS VIA 
BELPEX 
 
Figuur 12 bestaat uit twee grafieken. De bovenste grafiek van Figuur 12 geeft de 
gemiddelde maandelijkse netto cross-border flows per uur voor alle uren. Uit deze 
grafiek blijkt dat de gemiddelde maandelijkse export van België naar Frankrijk (gele lijn) 
steeds negatief was tijdens de eerste zes maanden van 2008, wat wijst op een import. 
Deze import uit Frankrijk bedroeg tijdens de eerste zes maanden van 2008 gemiddeld 
ongeveer 1.000 MW.  
 
De gemiddelde maandelijkse export van België naar Nederland (paarse lijn) is eveneens 
steeds negatief, behalve in juni 2008. België importeert dus via de marktkoppeling uit 
Nederland. De netto import was tijdens januari, februari en mei wel relatief laag is 
(gemiddeld < 150 MW). In juni exporteert België netto energie naar Nederland via de 
marktkoppeling. 
 
De som van de import vanuit Frankrijk en Nederland geeft de netto import van België via 
de marktkoppeling. De gemiddelde maandelijkse netto Belgische export (blauwe lijn) is 
gedurende de zes maanden negatief: België is via de marktkoppeling dus steeds een 
netto-importeerder. Tijdens alle zes maanden importeert België veel energie via de 
marktkoppeling, met een piek in maart wanneer de gemiddelde import 1.673 MW 
bedraagt. In april zakt dit tot 1.431 MW. Dit is vooral te wijten aan de verminderde 
importcapaciteit tijdens deze maand.  
 
Een klein deel van de Franse geïmporteerde energie wordt getransfereerd naar 
Nederland (cyaan lijn). De marktkoppeling werkt dus ook als een transit instrument voor 
energie van Frankrijk naar Nederland, maar veel minder dan in 2007 het geval was.  
 
De onderste grafiek van Figuur 12 geeft het aandeel van de geïmporteerde of 
geëxporteerde energie ten opzichte van het totaal verhandelde volume. Op deze manier 
kan men het relatieve belang van de marktkoppeling bepalen in de verhandelde volumes 
van de verschillende beurzen. Het aandeel van de via marktkoppeling geïmporteerde 
energie voor de Belpex DAM ligt de eerste vier maanden van 2008 erg hoog: rond de 
80%, waarna het afneemt in mei en juni tot ongeveer 65%. De Franse uitvoer naar 
België via de marktkoppeling staat voor iets minder van 20% van het volume op 
Powernext; de Nederlandse uitvoer via marktkoppeling vertegenwoordigt tussen de 0 en 
25% van het APX volume. Het is dus duidelijk dat de marktkoppeling een belangrijke 
invloed heeft op de werking van de Belpex DAM. 
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Figuur 12: netto cross-border flows via Belpex: export naar Frankrijk, export naar Nederland, totale 
import naar België en transit van Frankrijk naar Nederland, zowel in absolute waarde als in aandeel 
van het totaal verhandelde volume (dit laatste niet voor transit). 
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VII. CONGESTION RENTS OP DAGBASIS 
 
Congestion rents worden gegenereerd op een interconnectie wanneer deze 
interconnectie verzadigd is. Door deze verzadiging is er een prijsverschil tussen de twee 
elektriciteitsbeurzen. Als we in deze sectie spreken over congestion rents, dan bedoelen 
we congestion rents op dagbasis die voortkomen uit energie-uitwisselingen op de 
trilaterale markt en laten we de expliciete veilingen (jaar en maand) buiten beschouwing. 
 
Een voorbeeld: stel, de importcapaciteit van Frankrijk naar België is 1000 MW en is 
verzadigd op uur 12 (België importeert dus tijdens dit uur 1000 MWh). De prijs in 
Frankrijk is 30 €/MWh, de prijs in België is 40 €/MWh. Bijgevolg is de congestion rent 
gelijk aan (40 €/MWh -30 €/MWh) * 1000 MWh = 10.000 €. Dit bedrag wordt in principe 
verdeeld over de betrokken TNB's.  
Een marktpartij die jaar- of maandcapaciteit gekocht heeft kan deze capaciteit drie 
dagen op voorhand terug verkopen, waardoor deze terugvloeit naar de dagcapaciteit. Dit 
is de secundaire markt8 of resale. Stel bijvoorbeeld dat een marktspeler 100 MW via dit 
principe heeft teruggegeven aan de dagcapaciteit, dan ontvangt deze marktspeler de 
congestion rent voor deze hoeveelheid, zijnde in het bovenstaande voorbeeld: 100 * (40-
30) = 1000 €. De betrokken TNB's ontvangen dan de rest, zijnde 9.000 €. 
 
Wanneer de capaciteitshouder zijn capaciteit niet verkocht heeft vóór D-3 én hij 
nomineert niet op D-1 dan gaat deze capaciteit ook naar de dagcapaciteit die via het 
principe van marktkoppeling op impliciete wijze aan de marktspelers wordt toegewezen. 
Wanneer er dan congestie is op de interconnectie krijgt de oorspronkelijke 
capaciteitshouder niets. Dit is het principe Use-It-Or-Lose-It (UIOLI). 
  
Figuur 13 geeft de congestion rents per interconnectie per maand. De uitschieter van 8,5 
miljoen € tijdens de maand mei op de connectie FR->BE (blauwe lijn) wordt vooral 
veroorzaakt tijdens de eerste helft van die maand, met op 3 en 8 mei een congestion 
rent van respectievelijk 2,6 en 1,4 miljoen €. Vooral 3 mei was opmerkelijk: dit was een 
zaterdag tijdens het ‘verlengde’ weekend van 1 mei tot 4 mei. Voor die dag werd een 
record volume op de Belpex DAM verhandeld van 77.600 MWh, waarbij de 
importconnecties met Frankrijk en Nederland gedurende bijna de hele dag verzadigd 
waren. Deze uitzonderlijke omstandigheden zijn onder meer te wijten aan een 
onverwacht verminderde nucleaire elektriciteitsproductie vanaf 1 mei 2008. Figuur 14 
geeft ter informatie het verloop van de nucleaire productie en de nominatie op dag D-1 in 
de Belgische regelzone tijdens de eerste vijf dagen van mei 2008. 
In april 2008 is er in deze richting een congestion rent van 4,5 miljoen €, waarvan 1,5 
miljoen euro op 26 april 2008. Op die dag waren er op de Belpex DAM en APX 
prijspieken tot 500 €/MWh en was de interconnectie met Frankrijk verzadigd.  
 
Op de interconnectie NL->Be (gele lijn) was er tijdens de maanden maart, april en mei 
2008 een congestion rent van respectievelijk 2,3  1,8 en 2,4 miljoen €. Dit laatste bedrag 
wordt bijna volledig veroorzaakt tijdens 3 mei, met op die dag een congestion rent van 
2,2 miljoen euro, wegens dezelfde reden als hierboven beschreven. In totaal is er op 3 
mei dus een congestion rent van 4,8 miljoen euro op de twee importrichtingen. 
 

                                                 
8 Jaarcapaciteit kan ook naar maandcapaciteit gaan. Dat is tijdens de eerste zes maanden van 2008 niet 
gebeurd. 
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De interconnectie Be->NL (cyaan lijn) was tijdens de eerste zes maanden van 2008 
nagenoeg niet verzadigd (met uitzondering van juni). De congestion rents op de 
interconnectie Be->Fr (paarse lijn) was marginaal. 
 
 
 

 
Figuur 13: maandelijkse congestion rents op dagbasis voor de vier interconnecties 

 
 

 
Figuur 14: nucleaire productie en D-1 nominatie in België tijdens de periode van 1 tot 5 mei 2008. 
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In de vier grafieken van Figuur 15 staat per interconnectie en per richting het volgende 
uitgezet: 

- "cap to 2nd market": de gemiddelde jaar- en/of maandcapaciteit die door de 
marktspelers terug verkocht (resale) is aan de dagcapaciteit via de secundaire 
markt (linkse as) 

- "Y cap price": de kostprijs van de interconnectiecapaciteit per MWh uitgezet, 
zoals bepaald tijdens de jaarveiling (rechtse as) 

- "M cap price": de kostprijs van de interconnectiecapaciteit per MWh uitgezet, 
zoals bepaald op de maandveilingen (rechtse as) 

- "cong. rent per MW per h": de gemiddelde opbrengst per maand per MW per uur 
die een marktspeler gekregen heeft door zijn maand- of jaarcapaciteit terug te 
brengen naar Belpex en de congestion rent op te strijken in geval van congestie 
(rechtse as) 

 
Op de interconnecties in de richting van Frankrijk en Nederland (BE->FR en BE->NL, te 
zien op de rechtse grafieken van de figuur) blijkt de prijs van jaar- en maandcapaciteit 
meestal hoger te zijn dan de congestion rents op dagbasis. Het gaat hier echter om 
relatief lage prijzen, vooral tijdens de maandveiling en in de richting van Frankrijk. Toch 
worden op deze grenzen een groot stuk van de maand- en jaarcapaciteit terug verkocht 
aan de dagcapaciteit via de secundaire markt. 
 
Op de interconnectie van Frankrijk naar België (FR->BE, de grafiek links-boven) is de 
congestion rent per verkochte MWh in april en vooral in mei fors hoger dan de kostprijs 
van jaar- en maandcapaciteit. In deze richting lijkt de markt min of meer te kunnen 
inschatten wat de trend zal zijn.  
 
Dat is niet het geval voor de interconnectie van Nederland naar België (NL->BE, de 
grafiek links-onder). Sinds oktober 2007 slaagt de markt er nagenoeg nooit in om de 
trend te voorspellen: de prijs voor maandcapaciteit doet bijna altijd het 
tegenovergestelde dan de congestion rents die de marktspelers opstrijken ten gevolge 
van de resale van interconnectiecapaciteit. 
 
Algemeen kan men stellen dat de secundaire markt (resale) significant is en dat het 
belang ervan gegroeid is tegenover 2007. 
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Figuur 15: prijs betaald door marktspelers en congestion rents verkregen door marktspelers voor de interconnectiecapaciteit op de Franse en Nederlandse grens 
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