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STUDIE 

In deze studie onderzoekt De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE 

ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) het gebruik van de capaciteit op de 

interconnecties met Frankrijk en Nederland tijdens de periode van 1 januari tot en met 

31 december 2009. Een deel van deze capaciteit wordt gebruikt door de Belpex Day 

Ahead Market Segment (hierna "Belpex DAM")
1
. Deze studie past in het kader van twee 

studies over dezelfde materie voor het jaar 2007 en 2008
2
.  

 

De bedoeling van deze en de vorige studies 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 Belgische kortetermijnmarkt Belpex.  

 

Ten opzichte van de vorige studies zijn er geen grote wijzigingen in de structuur en de 

behandelde onderwerpen. Deze studie bestaat uit drie delen. Deel één is een 

samenvatting van de studie. Deel twee behandelt het deel over de day-ahead markt. 

Deel drie handelt over de intra-day markt.  

 

Het Directiecomité van de CREG heeft de onderhavige studie goedgekeurd op zijn 

vergadering van 18 februari 2010. 

 

 

 

 

 

                                                 
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 en (F) 090223-CDC-827, beschikbaar op http://www.creg.be/ 
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DEEL I   SAMENVATTING 

A. Day-Ahead 
 
Marktkoppeling Belpex DAM: de twee interconnecties zijn gedurende 1,6% van de tijd 

op hetzelfde moment verzadigd; België heeft bijgevolg tijdens 1,6% een verschillende 

prijs in vergelijking met Nederland en Frankrijk. De drie beurzen hebben gedurende 56,8 

% van de tijd dezelfde prijs. Frankrijk en België hebben gedurende 70% dezelfde prijs; 

Nederland en België gedurende 85,2 %.  

  
Prijzen Belpex DAM: de gemiddelde prijs op de Belpex DAM in 2009 is 39,4 €/MWh (in 

2008 was dit 70,6 €/MWh), in vergelijking met 39,2 €/MWh op APX DAM en 43,0 €/MWh 

op de Powernext DAM3. De duurste maand op de Belpex DAM is januari (59,5 €/MWh); 

de goedkoopste mei (30,2 €/MWh). Opmerkelijk is dat gedurende elke maand van 2009 

de gemiddelde maandprijs op de Powernext DAM steeds hoger of gelijk was aan de 

gemiddelde maandprijs op de Belpex DAM 

 
Volumes Belpex DAM: het verhandelde volume op de Belpex DAM bedraagt 10,1 TWh, 

wat overeenkomt met ongeveer 12,5 % van het Belgische elektriciteitsverbruik; in 2008 

was dit 11,1 TWh en eveneens 12,5 % van het verbruik. De markspelers actief op de 

Belpex DAM kochten in totaal 6,0 TWh aan; dit betekent dat 4,1 TWh van de 

verhandelde volumes aangekocht werden door marktspelers actief op APX of 

Powernext. De marktspelers actief op de Belpex DAM verkochten in totaal 9,1 TWh; dit 

betekent dat 1 TWh van de verhandelde volumes verkocht werden door marktspelers 

actief op APX of Powernext. Belpex DAM voerde dus netto 3,1 TWh uit. 

 

Marktaandelen Belpex DAM:  

- verkoopmarkt : op deze markt kunnen de marktaandelen en de „TLC export‟ (de 

export via de marktkoppeling) sterk variëren. Zo domineert de „TLC export‟ 

tijdens de periode van juli tot september: tijdens deze drie maanden is de TLC 

export meer dan 50% van het verhandelde volume. Geen enkele speler actief op 

Belpex DAM domineert de verkoopmarkt. 

- koopmarkt: op deze markt is het belang van de uitwisseling van energie via de 

marktkoppeling kleiner: via de Belpex DAM heeft België niet zoveel energie 

                                                 
3
 De Franse beurs Powernext en de Duitse beurs EEX zijn ondertussen gefuseerd. We hanteren 

in onderhavige studie echter nog de oude benamingen „Powernext‟ en „EEX‟. 
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geïmporteerd. Ook hier blijkt geen enkele speler actief op de Belpex DAM de 

markt te domineren. 

Eind 2009 waren er op de Belpex DAM 34 spelers actief. Eind 2008 waren er dit 32. 

 

Interconnecties:  

- Capaciteit: op basis van de prijs van maandcapaciteit blijkt dat de markt de  

marktomstandigheden op drie van de vier interconnecties relatief goed kan 

voorspellen; enkel op de richting van België naar Frankrijk is dit niet het geval.  

De concentratie van de marktspelers die capaciteit verwerven in de jaar- en 

maandveilingen is in drie van de vier richtingen hoog (HHI schommelend rond 

3.000), maar wel lager dan in 2008. In de richting van Frankrijk naar België is de 

concentratie in de markt voor jaar- en maandcapaciteit matig, net zoals in 2008.  

- Nominaties: Voor de twee grenzen geldt dat de nominatie van dagcapaciteit het 

grootste deel vormt van het totale gebruik van de interconnectie. Deze nominatie 

gebeurt impliciet, namelijk door het algoritme dat de markt koppelt met Frankrijk 

en Nederland en energie en capaciteit aan elkaar verbindt, waardoor de 

beschikbare dagcapaciteit het meest efficiënt gebruikt wordt. Nominatie van 

maand- en vooral jaarcapaciteit is ook niet onbelangrijk, vooral dan op de 

interconnectie met Nederland. Nominatie van intra-day capaciteit is qua volume 

beperkt. 

- In 2009 heeft België netto 2,8 TWh uitgevoerd, met vooral veel uitvoer in de 

periode van juli tot september. Dit is een totaal ander beeld in vergelijking met 

2008 toen België netto 10,6 TWh invoerde, met vooral veel invoer tijdens de 

eerste zes maanden van 2008. 

 

Congestierentes: In totaal werden in 2009 voor 37,3 miljoen € aan congestierentes 

gegenereerd. In 2008 was dit 44,4 miljoen €. Op 19 oktober 2009 werd een 

congestierente van 10,5 miljoen € gegenereerd op de interconnectie van België naar 

Frankrijk. Die dag piekten de prijzen op Powernext DAM tot 3.000 €/MWh gedurende 

vier uren (uren 9 tot 12), terwijl de prijzen op de Belpex DAM niet hoger waren dan 90 

€/MWh.  

Vanaf november 2009 is het principe Use-It-Or-Lose-It (UIOLI) vervangen door het 

principe Use-It-Or-Sell-It (UIOSI) waardoor de capaciteitshouders meer flexibiliteit 

hebben. Via dit principe van resale wordt er, net zoals in 2008, ook in 2009 op elke 



 5/37 

richting meer dan 50 % van de verkochte langetermijncapaciteit (maand en jaar) terug 

verkocht aan de dagcapaciteit. 

 
B. Intra-Day  

 
Belpex CIM: In 2009 werd er 187 GWh verhandeld op de Belpex CIM, tegenover 89 

GWh in 2008. Tijdens bijna 35% van de uren is er een uitwisseling van energie via de 

Belpex CIM (tegenover 20% in 2008). Ten opzichte van 2008 is er vooral tijdens de 

nacht een sterke verhoging van de verhandelde volumes. De Belpex CIM-prijs is 

gemiddeld ongeveer gelijk aan de DAM-prijs voor datzelfde uur. Er zijn elf spelers die 

actief energie verhandelen op de Belpex CIM. 

  

Interconnecties: De gemiddelde hoeveelheid beschikbare interconnectiecapaciteit voor 

intra-day is voor elke richting zeer hoog („gem. besch. cap (MW)‟). Deze cijfers moeten 

echter gerelativeerd worden: op drie van de vier richtingen zijn er een niet-

verwaarloosbaar aantal uren dat er geen intra-day capaciteit beschikbaar is. Wat betreft 

de nominaties kan men afleiden dat de intra-day capaciteit op de beide interconnecties 

frequent wordt gebruikt, maar slechts voor een beperkt volume, gemiddeld voor 

ongeveer 35 MW op de grens met Frankrijk en 10 MW op de grens met Nederland. 

Genomineerde volumes van meer dan 250 MW zijn echter op geen enkele 

interconnectie een uitzondering en de maximale nominaties zijn op elke interconnectie 

groter of gelijk aan 700 MW. 
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DEEL II   DAY AHEAD MARKT 

 

II.A MARKTKOPPELING 

 
1. Figuur 1 geeft de evolutie van de trilaterale marktkoppeling (“TLC”) van België (de 

Belpex DAM) met Nederland (APX DAM) en Frankrijk (Powernext DAM4) voor alle uren. 

Twee markten hebben dezelfde prijs indien 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 

 
2. Uit de figuur blijkt dat 2009 kan worden opgedeeld in twee periodes: de eerste zes 

maanden en de laatste zes maanden. Tijdens de eerste jaarhelft zijn de prijzen op de 

drie beurzen gedurende 60-80 % van de tijd gelijk. In de tweede jaarhelft is dit duidelijk 

minder: tijdens de maanden juli tot november zijn de prijzen gedurende slechts 33-40 % 

van de tijd gelijk op de drie beurzen. Voor heel 2009 is dit gemiddeld 56,8 % wat 

duidelijk minder is dan tijdens de twee voorgaande jaren (zie ook onderstaande tabel). 

Tijdens de tweede jaarhelft zijn de prijzen op de Belgische en Nederlandse beurs wel 

zeer vaak gelijk. De twee interconnecties zijn gedurende slechts 1,6 % van de tijd op 

hetzelfde moment verzadigd, meer dan tijdens 2008 (0,8 %), maar gelijkaardig aan 

2007. 

                                                 
4
 Zie voetnoot 3. 
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Figuur 1: marktkoppeling van België (Belpex), Nederland (APX) en Frankrijk (Powernext)  (bron: 
Powernext, Bloomberg, Belpex).  

 

3. Onderstaande tabel geeft de gemiddelde procentuele incidentie van de vier 

situaties tijdens 2007, 2008 en 2009. De tabel geeft in de twee rechtse kolommen ook 

de procentuele incidentie dat de prijs in Frankrijk, respectievelijk in Nederland, gelijk is 

aan die in België (FR=BE en NL=BE). In 2009 is het aantal uren dat de Franse en 

Belgische prijzen gelijk waren gedaald ten opzichte van de twee vorige jaren. Wat de 

Nederlandse en Belgische markt betreft zien we daarentegen een stijging van het aantal 

uren dat de prijzen gelijk waren. 

 

 -Be- -Be-NL Fr-Be- Fr-Be-NL FR=BE NL=BE 

2007 1,7 % 9,9 % 26,3 % 62,1 % 88,4 % 72,1 % 

2008 0,8 % 15,2 % 15,4 % 68,6 % 83,9 % 83,8 % 

2009 1,6 % 28,4 % 13,2 % 56,8 % 70,0 % 85,2 % 

(bron: Powernext, Bloomberg, Belpex).  

 

II.B PRIJZEN 

 
4. Door de relatief lage graad van verzadiging van de interconnecties liggen de 

prijzen op de drie beurzen vrij dicht bij elkaar. De evolutie van de gemiddelde maandprijs 

op deze drie beurzen is te zien op Figuur 2. Deze figuur geeft de gemiddelde prijzen per 

maand voor de drie beurzen; de gemiddelde prijzen op Duitse beurs EEX worden ter 
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illustratie ook getoond (met ook een duidelijke prijsconvergentie). De duurste maand op 

de Belpex DAM was januari (59,5 €/MWh); de goedkoopste was mei (30,2 €/MWh).  

 

5. De gemiddelde jaarprijs op de Belpex DAM is 39,4 €/MWh; dat is nagenoeg gelijk 

aan de gemiddelde jaarprijs op de APX DAM (39,2 €/MWh) maar 3,6 €/MWh lager dan 

op de Powernext DAM (43,0 €/MWh). De gemiddelde prijs op EEX DAM is het laagste: 

38,9 €/MWh. 

 

6. Dat de prijs op de Powernext DAM hoger ligt dan op Belpex en APX is een 

opvallende vaststelling, gezien dit de voorbije jaren steeds omgekeerd was (zie ook 

onderstaande tabel met de gemiddelde DAM-prijzen op jaarbasis van de drie beurzen). 

Meer nog, de prijzen op de Belpex DAM waren gedurende elke maand van 2009 

gemiddeld gelijk aan of lager dan de prijzen op de Powernext DAM. Gedurende slechts 

27 uur over het hele jaar was Frankrijk goedkoper dan België 

 

€/MWh Belpex Powernext APX EEX 

2007 41,7 40,8 41,9 37,9 

2008 70,6 69,2 70,0 65,7 

2009 39,4 43,0 39,2 38,9 

 (bron: Powernext, Bloomberg, Belpex).  

 

7. Een opvallende uitzondering op de algemene trend van sterke prijsconvergentie 

tussen de drie markten is oktober 2009, met prijzen op de Powernext DAM die veel 

hoger zijn dan op Belpex DAM en APX DAM. Op 19 oktober 2009 piekte de Powernext-

prijs gedurende vier uren (uren 9 tot 12) tot 3.000 €/MWh. Ongeveer 36% van het 

prijsverschil tussen Belpex en Powernext op jaarbasis wordt veroorzaakt door deze vier 

uren van de 19de oktober
5
, wat aangeeft dat zeer kortdurende, maar uitzonderlijke 

marktomstandigheden een grote impact kunnen hebben (zie ook infra).  

 

8. De relatief lage DAM-prijzen zijn onder meer te verklaren door het verbruik van 

elektriciteit en de relatief lage grondstofkosten. Figuur 3 geeft het maandelijkse verloop 

van het gemiddelde verbruik per uur in de Elia-zone. Hieruit blijkt dat de afname van het 

verbruik, dat onder invloed van de economische crisis al in 2008 was ingezet, in 2009 

                                                 
5
 Om dit te berekenen worden tijdens de vier uren dat de prijs op de Powernext DAM piekt tot 

3.000 €/MWh de prijzen op Powernext DAM gelijkgesteld aan de prijzen op de Belpex DAM. 
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gehandhaafd bleef. Enkel in december 2009 komt het gemiddelde verbruik hoger uit dan 

in het jaar ervoor6. In deze studie wordt het effect op de eindprijzen voor de 

consumenten ten gevolge van deze daling niet bestudeerd. 

 

 

Figuur 2: gemiddelde prijzen op de vier beurzen. (bron: Powernext, Bloomberg, Belpex).  

 

 

                                                 
6
 De graaddagen, een maatstaf voor temperatuur, waren ongeveer gelijk: voor december 2008 en 

december 2009 respectievelijk 423 en 420. 
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Figuur 3: gemiddeld verbruik per uur in de Elia-zone. (bron: Elia) 

 

 

II.C VOLUMES 

 
9. Figuur 4 geeft het maandelijkse verloop van de gemiddelde verhandelde 

maandvolumes per uur voor de drie beurzen. Tijdens 2009 werd er op de Belpex DAM 

10,1 TWh verhandeld. Ten opzichte van 2008 (11,1 TWh) is dit een daling van 10%. Op 

Powernext en APX was het verhandelde jaarvolume respectievelijk 51,0 TWh en 27,2 

TWh, wat ten opzichte van 2008 nagenoeg hetzelfde is voor Powernext (51,6 TWh in 

2008) en een stijging van bijna 10% voor APX (24,8 TWh in 2008). De drie markten zijn 

samen goed voor een verhandeld volume van 88,3 TWh, wat neerkomt op gemiddeld 

10.000 MWh per uur. Ter vergelijking: op de EEX DAM werd er in 2009 ongeveer 135 

TWh verhandeld, wat neerkomt op gemiddeld 15.500 MWh per uur. 

 

10. Uit Figuur 4 blijkt dat het maandelijks gemiddelde verhandelde volume op de 

Belpex DAM schommelde tussen 900 en 1.600 MWh. Op de Powernext DAM is er een 

terugval te merken in april en mei, waarna het gemiddelde verhandelde volume terug 

gestaag stijgt. Op APX DAM is er nagenoeg een continue stijging vast stellen van het 

gemiddelde verhandelde volume.  
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11. In 2008 was het Belgische elektriciteitsverbruik 82 TWh
7
. Het verhandelde volume 

op de Belpex DAM vertegenwoordigt bijgevolg ongeveer 12,5 % van het Belgische 

elektriciteitsverbruik, net zoveel als in 2008. De tabel hieronder geeft deze gegevens 

voor de andere landen in de centraal-westelijke Europese regio (cijfers van 2008): 

 

2008 consumptie (TWh) DAM-volume (TWh) consumptie/DAM (%) 

België 88 11 13% 

Nederland 124 25 20% 

Frankrijk 495 52 10% 

Duitsland 571 146 26% 

CWE-regio 1278 234 18% 

(bron: Belpex, Bloomberg, AGEB e.V., BDEW, Elia, Creos Luxembourg S.A., RTE, TenneT) 

 

12. Het op de Belpex DAM totaal aangekochte volume tijdens 2009 bedraagt 6,0 TWh, 

het op de Belpex DAM verkochte volume bedraagt 9,1 TWh. Via de Belpex DAM is 

tijdens 2009 dus netto 3,1 TWh uitgevoerd.  

 

 

 

Figuur 4: gemiddelde verhandelde volumes per uur voor de drie markten. (bron: Powernext, 
Bloomberg, Belpex).  

 

                                                 
7
 berekend aan de hand van de verbruikscijfers van Elia 
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13. Figuur 5 geeft het verloop van de maandelijks verhandelde, aangekochte en 

verkochte volumes op de Belpex DAM. Uit de figuur blijkt dat tijdens het midden van 

2009 (maart-oktober) de op de Belpex DAM verkochte volumes ongeveer gelijk zijn aan 

de verhandelde volumes: er wordt in deze periode dus bijna geen energie via de Belpex 

DAM geïmporteerd vanuit Nederland of Frankrijk. De op Belpex DAM aankochte 

volumes liggen daarentegen significant lager dan de op de Belpex DAM verhandelde 

volumes wat betekent dat de uitvoer naar Frankrijk en/of Nederland via de Belpex DAM 

groot is. Dit geeft aan dat de marktkoppeling voor de Belpex DAM en de Belgische markt 

in zijn geheel erg belangrijk is (zie hiervoor ook Figuur 16). Dit is een compleet 

tegengesteld beeld in vergelijking met de eerste jaarhelft van 2008 toen België via de 

Belpex DAM erg veel energie invoerde. 

 
 

 

Figuur 5: verhandelde, aangekochte en verkochte volumes op Belpex DAM (bron: Belpex) 
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II.D MARKTAANDELEN en MARKTRESILIENTIE 

 

14. Figuur 6 geeft een beeld van de marktaandelen van de spelers op de Belpex DAM 

voor de koopmarkt, inclusief het aandeel van de export via de marktkoppeling
8
 („TLC 

export‟). Op de figuur is te zien dat de marktaandelen en de „TLC export‟ sterk kunnen 

variëren. Zo domineert de „TLC export‟ tijdens de periode van juli tot september: tijdens 

deze drie maanden is de TLC export meer dan 50% van het verhandelde volume. Uit de 

figuur is tevens duidelijk dat geen enkele speler de verkoopmarkt domineert wat betreft 

volumes. 

 

Figuur 6: evolutie van de marktaandelen op de Belpex DAM voor de KOOP-markt in 2009  (bron: 
Belpex) 

 
15. Figuur 7 geeft dezelfde informatie als figuur 6, maar dan voor de verkoopmarkt van 

de Belpex DAM, inclusief het aandeel van de import via de marktkoppeling („TLC 

import‟). Het belang van de uitwisseling van energie via de marktkoppeling is kleiner 

voor deze markt: via de Belpex DAM heeft België in 2009 dus niet zoveel energie 

                                                 
8
 Opmerking in verband met figuren 6 en 7: de marktaandelen van de spelers zijn per grafiek en 

per maand eenvoudig gerangschikt van klein naar groot (met uitzondering van het TLC-aandeel 
dat steeds als eerste wordt geplaatst). Daardoor is de rangschikking van de lokale spelers niet 
noodzakelijk dezelfde van maand tot maand. Er kan met andere woorden geen conclusie 
getrokken worden over de evolutie van het marktaandeel van een bepaalde speler over de 
verschillende maanden heen. Er kan evenmin een conclusie worden getrokken over de relatie 
tussen het verkoop- en koop-marktaandeel van een speler in een bepaalde maand 
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geïmporteerd. Ook op de koop-zijde van de Belpex DAM blijkt geen enkele speler de 

markt de domineert wat betreft volumes. 

 

 

Figuur 7: evolutie van de marktaandelen op de Belpex DAM voor de VERKOOP-markt in 2009 (bron: 
Belpex) 

 
16. Figuur 78 geeft de gemiddelde marktresiliëntie van de Belpex DAM op jaarbasis. 

Belpex NV voert maandelijkse een analyse uit naar de marktresiliëntie (of 

marktrobuustheid) van de Belpex DAM. Hiervoor simuleert Belpex NV op een exacte 

manier voor alle beschouwde uren wat de prijs zou geweest zijn indien er op de markt 

extra energie te koop aangeboden of gevraagd zou geweest zijn, en dit voor stappen 

van 50, 250 en 500 MW. Figuur 78 geeft het gemiddelde prijsverschil voor 2007, 2008 

en 2009 (negatieve waarden op de horizontale as staan voor het extra aanbieden van 

volumes).  

 

17.  Uit de figuur blijkt dat indien er tijdens alle uren 500 MW extra energie zou 

aangeboden geweest zijn op de Belpex DAM (“-500 MW” op de x-as), dit de gemiddelde 

prijs in 2009 zou doen zakken hebben met ongeveer 2 €/MWh. In 2007 en 2008 zou de 

prijs vermindert zijn met 3 €/MWh. Ook in de andere richting blijkt de markt in 2009 

robuuster dan in 2008 en 2007: indien tijdens alle uren van 2009 een extra 500 MW zou 

aangekocht geweest zijn, dan zou de prijs met minder dan 2 €/MWh gestegen zijn; in 

2007 en 2008 zou dit een prijsstijging veroorzaakt hebben van bijna 5 €/MWh.  



 15/37 

 

Figuur 8: gemiddelde marktresiliëntie in 2009 in verglijking met 2007 en 2008 (bron: Belpex) 

 

18.  Uit figuur 9 blijkt dat de maandelijkse gemiddelde marktresiliëntie een erg volatiel 

verloop kent, vooral in 2007 en 2008. Sinds juli 2008 zijn de prijsveranderingen ten 

gevolge van een extra aankoop of verkoop van 500 MW maximaal nog 5 €/MWh.  

 

 

Figuur 9: gemiddelde marktresiliëntie in 2009 in verglijking met 2007 en 2008 (bron: Belpex) 
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II.E INTERCONNECTIES 

 

II.E.1 Resultaten van de jaar- en maandveilingen 
 

II.E.1.1  Franse grens 

 
19.     Figuur 10 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. 

 

20. 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 in 2009. 

 

21. 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 prijs voor jaarcapaciteit 

van Frankrijk naar België is 0,88 €/MWh in 2009 (ten opzichte van 0,9 €/MWh in 2008). 

De prijs voor jaarcapaciteit in de andere richting is 0,81 €/MWh in 2009 (ten opzichte van 

0,56 €/MWh in 2008). De kostprijs van maandcapaciteit op deze interconnectie blijft in 

2009, in tegenstelling tot voorgaande jaren, min of meer constant en laag (< 0,6 

€/MWh), met uitzondering van november en december 2009 op de richting van België 

naar Frankrijk.  

 

22. De zwarte lijn geeft het prijsverschil tussen de Belpex DAM en Powernext DAM. 

Deze is niet te zien op de bovenste grafiek van figuur 10, omdat de prijs op de Franse 

beurs steeds hoger ligt. Op de onderste grafiek van figuur 10 is het meest opvallende 

het grote gemiddelde prijsverschil van 23,7 €/MWh tijdens oktober. Gezien de lage prijs 

(0,26 €/MWh) voor maandcapaciteit van België naar Frankrijk, wijst dit erop dat de markt 

dit prijsverschil niet voorzien had. Het prijsverschil in oktober zorgt er waarschijnlijk voor 

dat de prijs voor maandcapaciteit van België naar Frankrijk voor de volgende maand 

(november 2009) stijgt naar 2,26 €/MWh.  

 

23. 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 
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naar België is deze concentratie-index nooit hoger dan 2.000; op deze richting geldt een 

reglementaire beperking van maximaal 325 MW per marktspeler per veiling. De HHI blijft 

min of meer constant tijdens 2009. 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.  

 

24. In de richting van België naar Frankrijk is de concentratie veel hoger (HHI 

schommelt tussen 2.000 en 5.000), maar dit is minder groot dan tijdens 2008 (rond de 

6.000). Opmerkelijk is dat concentratie voor oktober 2009 niet opvalt, waaruit men kan 

opmaken dat geen enkele marktspeler de prijspiek op de Powernext DAM had 

voorspeld. 

 

 

 

 
 

 

Resultaten Veiling Fr->Be (import zuidgrens) - 2009 
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    Figuur 10: veilingresultaten van jaar- en maandcapaciteit op de Franse grens (bron: Elia, Belpex) 

 
II.E.1.2 Nederlandse grens 
  
25. Figuur 1111 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. 

 

26. In de richting van Nederland naar België (bovenste grafiek) wordt er gemiddeld 

3,07 €/MWh betaald voor jaarcapaciteit, wat een forse stijging is in vergelijking met 2008 

(1,57 €/MWh). De prijs van de maandcapaciteit (groene lijn) kent in deze richting een 

relatief constant verloop met hogere prijzen in de wintermaanden (tot 2,5 €/MWh in 

januari) en prijzen onder 1 €/MWh in de periode maart-september. Dit is gelijklopend 

aan 2008. 

 

27. Het prijsverschil met APX (zwarte lijn) volgt de dezelfde evolutie, en dat was niet 

het geval in 2008. Blijkbaar kunnen de marktspelers op deze markt de toekomstige 

situatie relatief goed inschatten en/of waren er op deze markt weinig onverwachte 

gebeurtenissen. Voor de wintermaanden wordt er in de richting van Nederland naar 

Resultaten Veiling Be->Fr (export zuidgrens) – 2009 
 

   Oktober: 23,7 €/MWh 
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België een prijs voor de capaciteit geboden die dicht of zelf lichtjes boven het 

prijsverschil ligt. De intrinsieke waarde stijgt omdat een deel van de capaciteit gebruikt 

werd als transit capaciteit naar Frankrijk dat op dat moment veel duurder was. 

 

28. Aan de hand van de HHI kan men ook zien dat in 2009 de consensus op de 

markten voor beide richtingen groter geworden is in vergelijking met 2008. Terwijl de 

HHI in 2008 nog schommelde rond de 5.000 (met uitschieters naar 8.000 en 3.000), 

schommelt de HHI in 2009 tussen de 1.000 en de 4.500. 

 

 

 
 

 

Resultaten Veiling NL->Be (import noordgrens) - 2009 
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Figuur 11: veilingresultaten van jaar- en maandcapaciteit op de Nederlandse grens (bron: Elia, 
Belpex) 

 
 

II.E.2 Nominaties op de interconnecties 
 
II.E.2.1    grens per grens 
 
29. Figuur 12 bevat twee grafieken die het gebruik weergeven van de 

interconnectiecapaciteit op de grens met Frankrijk en Nederland in beide richtingen. De 

legende bij de grafieken is de volgende (per maand): 

- „nomDay‟ (geel): gemiddelde nominatie van dagcapaciteit (op D-1) 

- „nomMonth‟ (blauw): gemiddelde nominatie van maandcapaciteit (op D-1) 

- „nomYear‟ (rood): gemiddelde nominatie van jaarcapaciteit (op D-1) 

- „nomID‟ (groen): gemiddelde nominatie van intraday-capaciteit (op D) 

- „avCap‟ (zwarte lijn): gemiddelde totale capaciteit (bepaald op D-1) 

- „minCap‟ (blauwe lijn): gemiddelde minimale capaciteit (bepaald op D-1) 

 

Al de waarden zijn naar uurbasis genormaliseerd.  

 

Resultaten Veiling Be->NL (export noordgrens) - 2009 
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Let op: in vergelijking met de vorige rapporten over 2007 en 2008 nemen we in dit 

rapport de conventie aan dat export positief wordt beschouwd en import negatief
9
. 

Tevens wordt nu ook de nominatie van intra-day capaciteit beschouwd (“nom ID”) 

 
30. De bovenste grafiek van figuur 12 geeft het gebruik van de interconnectie met 

Frankrijk („zuidgrens‟). In de vorige jaren werd de richting van Frankrijk naar België 

(import) intensief gebruikt, maar zoals uit de grafiek blijkt is dat niet het geval in 2009: 

zeker in de tweede jaarhelft van 2009 wordt deze richting nauwelijks nog gebruikt.  

 

31. Merk op dat de gemiddelde beschikbare capaciteit op de zuidgrens richting 

Frankrijk (export) veel kleiner is dan richting België (import). Voorgaande jaren was dit 

ook zo, maar vormde dit geen of nauwelijks een beperking. In 2009 vormt deze beperkte 

capaciteit op de export-richting echter een sterke beperking voor het verhandelen van 

energie. Op deze richting is er dan ook veel congestie in 2009, vooral tijdens oktober.  

 

32. De redenen voor de beperkte capaciteit op de exportrichting zijn niet eenvoudig 

aan te geven. De hoogte en de onvoorspelbaarheid van niet-genomineerde stromen 

(„loop-flows‟) evenals capaciteitsbeperkingen in de aanliggende nationale netten zijn in 

ieder geval belangrijke redenen. 

 

33. De onderste grafiek van figuur 12 geeft het gebruik van de interconnectie met 

Nederland („noordgrens‟). Net zoals in 2008 was ook in 2009 het gebruik van deze 

interconnectie volatiel, met in het begin van 2009 een stijgend gebruik van de 

interconnectie naar Nederland („export‟), met een piek in augustus, waarna de andere 

importrichting terug belangrijker werd. 

 

34. Merk op dat de gemiddelde beschikbare capaciteit op de interconnectie met 

Nederland weinig volatiel is. Dit is te verklaren doordat deze capaciteit op reglementaire 

basis is vastgelegd.  

 

35. Voor de twee grenzen geldt dat de nominatie van dagcapaciteit (gele balkjes) het 

grootste deel vormt van het totale gebruik van de interconnectie. Deze nominatie 

gebeurt impliciet, namelijk door het algoritme dat de marktkoppeling met Frankrijk en 

Nederland implementeert en energie en capaciteit aan elkaar verbindt, waardoor de 

                                                 
9
 Hiermee nemen we de conventie van Elia over. 
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beschikbare dagcapaciteit het meest efficiënt gebruikt kan worden. Nominatie van 

maand- en vooral jaarcapaciteit (respectievelijk blauwe en rode balkjes) is ook niet 

onbelangrijk, vooral dan voor de interconnectie met Nederland. Nominatie van intra-day 

capaciteit (groen balkjes) is qua volume erg beperkt. 

 

36. Onderstaande tabel geeft voor de laatste vier jaren (2006-2009) de gemiddelde 

capaciteit die op D-1 aan de markt beschikbaar werd gesteld. Uit deze tabel blijkt dat de 

beschikbaarheid op de noordgrens licht stijgt, in tegenstelling tot de zuidgrens waarbij de 

capaciteit licht daalt of constant blijft. 

(MW) FR=>BE BE=>FR NL=>BE BE=>NL 

2006 2.589 1.286 1.323 1.263 

2007 2.576 1.001 1.333 1.316 

2008 2.532 898 1.350 1.344 

2009 2.501 1.088 1.376 1.373 
   (bron: Elia) 
 

37. De vier onderstaande tabellen geven per richting een meer gedetailleerd beeld. 

Voor elk jaar wordt aangegeven hoeveel procent van de tijd een bepaalde minimale 

capaciteit (in MW) op D-1 ter beschikking werd gesteld aan de markt. Het „target‟ is het 

door Elia recent vooropgestelde percentage dat gehaald moet worden in 2010, 

afhankelijk van de capaciteit. Uit deze tabellen kan men bijvoorbeeld afleiden dat er op 

de richting van Frankrijk naar België de voorbije vier jaren steeds minstens 1.700 MW op 

D-1 aan de markt ter beschikking werd gesteld. 

 

FR=>BE min 1700 min 1800 min 2000 
 

BE=>FR min 600 min 800 min 1000 

2006 100% 99% 89% 
 

2006 100% 100% 100% 

2007 100% 99% 84% 
 

2007 100% 87% 49% 

2008 100% 91% 85% 
 

2008 100% 73% 51% 

2009 100% 100% 91% 
 

2009 100% 91% 83% 

target 100% 95% 90% 
 

target -- 100% -- 

         NL=>BE min 830 min 1128 min 1219 
 

BE=>NL min 830 min 1128 min 1219 

2006 100% 100% 100% 
 

2006 100% 87% 76% 

2007 97% 90% 88% 
 

2007 100% 98% 94% 

2008 100% 98% 92% 
 

2008 100% 96% 91% 

2009 100% 100% 98% 
 

2009 100% 100% 100% 

target 100% 95% 90% 
 

target 100% 95% 90% 
(bron: Elia) 
 
38. Het is een weerkerend fenomeen dat de beschikbare capaciteit op de richting van 

Frankrijk naar België (FR=>BE) vermindert tijdens de zomermaanden, maar deze 

vermindering blijkt elk jaar vroeger in te zetten. In 2007 werd deze daling ingezet vanaf 
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mei; in 2008 vanaf april en in 2009 vanaf maart: tijdens maart 2009 was er gemiddeld 

2.003 MW beschikbaar op deze richting, tegenover 2.893 MW in maart 2008, wat een 

daling is van 890 MW.  

 

 

 

 
 
Figuur 12: gebruik van interconnectiecapaciteit op de Franse en Nederlandse grens, telkens in beide 
richtingen  (bron: Elia) 

Zuidgrens België- 2009 (export is positief) 

Noordgrens België- 2009 (export is positief) 
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II.E.2.2    uitvoer-invoer 
 
39. Figuur 13 toont de gegevens betreffende de uitvoer. Ze worden bekomen door op 

uurbasis de netto exportnominatie te berekenen voor dag-, maand- en jaarcapaciteit, 

evenals intra-day. De exportnominatie kan zowel positief (export) als negatief (import) 

zijn. Vervolgens wordt het maandelijkse gemiddelde berekend. Uitvoer wordt op de 

grafiek positief voorgesteld.  

 

Let wel: in vergelijking met de vorige rapporten over 2007 en 2008 nemen we in dit 

rapport de conventie aan dat export positief wordt beschouwd en import negatief
10

.  

 
40. De legende bij de figuur is de volgende (per maand): 

- „nomDay‟ (geel): gemiddelde nominatie van dagcapaciteit (op D-1) 

- „nomMonth‟ (blauw): gemiddelde nominatie van maandcapaciteit (op D-1) 

- „nomYear‟ (rood): gemiddelde nominatie van jaarcapaciteit (op D-1) 

- „nomID‟ (groen): gemiddelde nominatie van intraday-capaciteit (op D) 

- „nomMax‟ (blauwe lijn): gemiddelde minimale capaciteit (bepaald op D-1) 

- „avCap‟ (zwarte lijn): gemiddelde totale capaciteit (bepaald op D-1) 

 

Al de waarden zijn naar uurbasis genormaliseerd.  

 

41. Uit figuur 13 blijkt dat de maandelijkse gemiddelde netto-uitvoer van elektrische 

energie in de loop van 2009 een stijgende evolutie kent, met een piek in augustus: in 

deze maand voerde België gemiddeld bijna 1.500 MWh per uur uit. Op het einde van 

2009 vermindert de uitvoer sterk.  

 

42. 2009 geeft daarmee een totaal ander beeld dan 2008, zoals ook blijkt uit de twee 

grafieken van figuur 14. Deze grafieken tonen de netto uitvoernominatie per uur voor 

2008 (bovenste grafiek) en 2009 (onderste grafiek). Hieruit blijkt dat in 2008 België zeer 

veel invoerde; tijdens de eerste zes maanden van dat jaar werd er tijdens elk uur netto 

elektriciteit ingevoerd. In totaal werd er in 2008 netto 10,6 TWh ingevoerd. In 2009 wordt 

er daarentegen veel uitgevoerd; tijdens de zomerperiode van 4 juli tot 7 september wordt 

elk uur netto energie uitgevoerd. In totaal voerde België in 2009 netto 2,8 TWh uit.  

 

                                                 
10

 Hiermee nemen we de conventie van Elia over. 
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Figuur 13: gebruik van interconnectiecapaciteit voor import/export (bron: Elia) 
 
 
 
 

 

Export / Import België- 2009 (export is positief) 

Netto export vanuit België- 2008 (export is positief) 
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Figuur 14: netto-export uur per uur tijdens 2008 (bovenaan) en 2009 (onderaan). (bron: Elia) 

 

 
 
II.E.2.3    transit 
 
43. Figuur 15 toont de gegevens betreffende de transit. Transit van Nederland naar 

Frankrijk wordt positief voorgesteld en wordt berekend door het minimum te nemen van 

de capaciteit (of de nominatie) in de richting van NL=>BE en BE=>FR. De transit van 

Frankrijk naar Nederland wordt analoog berekend en wordt negatief voorgesteld op de 

grafiek. 

 

44. De legende bij de figuur is de volgende (per maand): 

- „nomTransit‟ (blauw/rood): gemiddelde totale nominatie van transit  

- „maxNomTransit‟ (paarse lijn): maximale nominatie van transit  

- „avCapTrans‟ (zwarte lijn): gemiddelde totale transit capaciteit  

 

Al de waarden zijn naar uurbasis genormaliseerd.  

 

45. Met de hoge uitvoer tijdens de zomermaanden, is er minder ruimte voor transit van 

Nederland naar Frankrijk (en in omgekeerde richting). De figuur toont dat de transit 

tijdens de zomermaanden van 2009 gevoelig lager is dan tijdens de andere maanden; 

de transit is het laagste in augustus 2009, wanneer de export het hoogste is. 

 

46. Ook hier is het beeld in 2009 verschillend ten opzichte van 2008: waar in 2008 er 

vooral transit was van Frankrijk naar Nederland, is dat in 2009 in omgekeerde richting. 

Netto export vanuit België- 2009 (export is positief) 
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Dat ligt in de lijn van de vaststelling dat de gemiddelde prijs op Powernext DAM (43,0 

€/MWh) hoger ligt dan de prijs op Belpex DAM (39,4 €/MWh) en APX DAM (39,2 

€/MWh). Het mechanisme van de marktkoppeling zorgt ervoor dat de capaciteit dan ook 

in de juiste richting wordt gebruikt. 

 

 
 
Figuur 15: gebruik van interconnectiecapaciteit voor transit  (bron: Elia) 
 

 
 
 

II.F NETTO CROSS-BORDER FLOWS VIA BELPEX 

 
47. Figuur 16 bestaat uit twee grafieken. De bovenste grafiek van de figuur geeft de 

gemiddelde maandelijkse netto cross-border flows per uur voor alle uren via de Belpex 

DAM (jaar- en maandnominaties worden dus niet weergegeven).  

 

48. Uit de bovenste grafiek blijkt België via de Belpex DAM vanaf maart 2009 

gedurende elke maand exporteert (blauwe lijn). De export van België naar Frankrijk 

(gele lijn) schommelt rond 400 MW; de export naar Nederland is volatieler. De totale 

export via de Belpex DAM piekte in juli en augustus tot gemiddeld 1.000 MWh per uur.  

 

Transit door België - 2009 (van noord naar zuid is positief) 
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49. De onderste grafiek van Figuur 16 geeft het procentuele aandeel van de 

geëxporteerde energie ten opzichte van het totaal verhandelde volume op de 

respectieve elektriciteitsbeurs. 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 geëxporteerde energie via de Belpex DAM is meer 

dan 50% tijdens de zomermaanden juli, augustus, september en tijdens november. Van 

maart tot juni en in oktober ligt dit rond de 40%. In december wordt nagenoeg niets 

uitgevoerd via de Belpex DAM. Tijdens januari en februari wordt nog een beperkt 

aandeel ingevoerd.  

 

50. De Franse invoer van België via de marktkoppeling is vanaf april goed voor 

ongeveer 10% van het verhandelde volume op de Powernext DAM; ook de Nederlandse 

uitwisseling van energie via marktkoppeling vertegenwoordigt nooit meer dan 20% van 

het APX DAM volume. Uit deze grafieken blijkt dat de marktkoppeling een belangrijke 

invloed heeft op de werking van de Belpex DAM. 

 

51. Zoals te verwachten op basis van de voorgaande data is het beeld tegenover 2008 

helemaal anders: in 2008 werd er zeer veel ingevoerd via de marktkoppeling, terwijl het 

in 2009 uitvoer betreft. 

 

 

 
 

Netto grensoverschrijdende flux via Belpex DAM - 2009  
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Figuur 16: netto cross-border flows via Belpex: export naar Frankrijk, export naar Nederland, totale 
import naar België en transit van Frankrijk naar Nederland. De bovenste grafiek geeft de absolute 
waarden; de onderste grafiek geeft het aandeel van het totaal verhandelde volume (dit laatste niet 
voor transit). (bron: Belpex, Powernext, Bloomberg) 

 

 

II.G CONGESTIERENTE OP DAGBASIS 

 
52. Congestierentes 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 congestierentes, dan bedoelen 

we congestierentes 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 congestierente 

gelijk aan (40 €/MWh -30 €/MWh) * 1000 MWh = 10.000 €. Dit bedrag wordt in principe 

verdeeld over de betrokken TNB's.  

 

53. Een marktpartij die jaar- of maandcapaciteit gekocht heeft kan deze capaciteit drie 

dagen op voorhand terug verkopen, waardoor deze terugvloeit naar de dagcapaciteit. Dit 

Geëxporteerde energie voor Be-NL-FR -  2009  (% van verhandeld volume) 
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is de secundaire markt
11

 of resale. Stel bijvoorbeeld dat een marktspeler 100 MW via dit 

principe heeft teruggegeven aan de dagcapaciteit, dan ontvangt deze marktspeler de 

congestierente voor deze hoeveelheid, zijnde in het bovenstaande voorbeeld: 100 * (40-

30) = 1000 €. De betrokken TNB's ontvangen dan de rest, zijnde 9.000 €. 

 

54. 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).  

 

55. Het principe van UIOLI is vanaf november 2009 niet meer van toepassing ten 

voordele van het principe Use-It-Or-Sell-It (UIOSI): er moet sinds dan niet meer op D-3 

beslist worden of men de capaciteit verkoopt of niet: indien capaciteit niet wordt gebruikt 

wordt die automatisch beschouwd als verkocht (tegen een prijs gelijk aan het ex post 

vastgestelde prijsverschil tussen de twee betrokken beurzen – zie ook hierboven). Dit is 

geeft de capaciteitshouder meer flexibiliteit in is dus in zijn voordeel. 

 

56. In totaal werden in 2009 voor 37,3 miljoen € aan congestierente gegenereerd. In 

2008 was dit nog 44,4 miljoen €. Figuur 17 geeft de congestierente per interconnectie en 

per maand.  

 

57. De figuur toont duidelijk de dominante uitschieter van 14,1 miljoen € op de richting 

van België naar Frankrijk tijdens oktober 2009. De uitschieter wordt voornamelijk 

veroorzaakt door 19 oktober toen de prijzen op Powernext piekte tot 3.000 €/MWh 

gedurende vier uren (uren 9 tot 12), terwijl de prijzen op de Belpex DAM niet hoger dan 

90 €/MWh gingen. Tijdens deze vier uren wordt een congestierente gegenereerd van 9,2 

miljoen €; de volledige 24 uren van 19 oktober zijn goed voor een congestierente van 

10,5 miljoen €. Op 19 november was APX gedurende nagenoeg een hele dag 

losgekoppeld van Belpex met een gemiddelde prijsverschil van 16 €/MWh. Deze dag 

bracht ongeveer 0,62 miljoen € op. 
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 Jaarcapaciteit kan ook naar maandcapaciteit gaan. Dat is tijdens 2009 niet gebeurd. 
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58. Ook voorgaande jaren waren de congestierentes volatiel: in mei 2008 was de 

totale congestierente op de richting van Frankrijk naar België 8,5 miljoen €, met in heel 

2008 verschillende dagen met congestierentes van meer dan 1 miljoen €. Een 

congestierente van 10 miljoen € op één dag zoals op 19 oktober 2009 is echter nog niet 

voorgekomen en is dus zeer uitzonderlijk. Bovenstaande feiten tonen aan dat het 

grootste gedeelte van de congestierentes gegenereerd worden uit uitzonderlijke 

omstandigheden. 

 

 

Figuur 17: maandelijkse congestierentes op dagbasis voor de vier interconnecties (bron: Belpex, 
Elia, Bloomberg, Powernext) 

 
59. In de vier grafieken van Figuur 18 staat per interconnectie en per richting het 

volgende uitgezet: 

- „auctioned Y+M‟ (bordeaux balkjes): de jaar- en maandcapaciteit die op deze 

richting via een expliciete veiling aan de markt verkocht is (linkse as)  

- „cap to 2nd market‟ (blauwe balkjes): 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‟ (gele lijn): de kostprijs van de interconnectiecapaciteit per MWh 

uitgezet, zoals bepaald tijdens de jaarveiling (rechtse as) 

- „M cap price‟ (groene lijn): de kostprijs van de interconnectiecapaciteit per MWh 

uitgezet, zoals bepaald op de maandveilingen (rechtse as) 

Maandelijkse congestierente - 2009 
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- „cong. rent per MWh‟ (rode lijn): de gemiddelde opbrengst per maand per MWh die 

een marktspeler gekregen heeft door zijn maand- of jaarcapaciteit terug te 

brengen naar Belpex en de congestierente op te strijken in geval van congestie 

(rechtse as) 

 

60. Voor de beide richtingen op de interconnectie met Nederland en voor de richting 

van Frankrijk naar België geldt dat de prijs, achteraf bekeken, voor capaciteit in de 

jaarveiling (gele lijn) over het hele jaar hoger was dan de gemiddelde maandelijkse 

congestierente per MWh. Voor de richting van België naar Frankrijk (grafiek 

rechtsboven) geldt net het omgekeerde: de prijs voor jaarcapaciteit ligt in de tweede 

jaarhelft van 2009 veel lager dan de congestierentes.  

 
61. Het is opvallend hoe goed de maandprijs van interconnectiecapaciteit de 

uiteindelijke gemiddelde maandelijkse congestierente volgt voor de beide richtingen op 

de interconnectie met Nederland. Dit is ook -maar minder- het geval voor de 

interconnectie in de richting van Frankrijk naar België; deze markt was echter niet zo 

belangrijk in 2009. Het omgekeerde geldt voor de richting van België naar Frankrijk: het 

is duidelijk dat de maandprijs voor interconnectiecapaciteit op deze richting de 

congestierente niet of nauwelijks kon voorspellen, vooral dan niet in de tweede jaarhelft 

van 2009. 

 

62. Algemeen kan men stellen dat de secundaire markt (resale) naar volumes 

significant is: op alle vier de richtingen is het volume dat via de resale aan de 

marktkoppeling wordt verkocht meer dan 50% van de totale voor de markt beschikbare 

maand- en jaarcapaciteit, zoals blijkt uit onderstaande tabel (volumes in MW). Voor de 

beide exportrichtingen is dit zelfs meer dan 70%. 

 

2009 SI SE NI NE 

geveild Y+M 1.515 645 781 781 

cap naar 2nd market 1.009 468 460 593 

% 67% 73% 59% 76% 

  (bron: Elia) 

 
SI: south import: van Frankrijk naar België 
SE: south export: van België naar Frankrijk 
NI: north import: van Nederland naar België 
NE: north export: van België naar Nederland 



 
 

 

 
 

Figuur 18: prijs betaald door marktspelers en congestierentes verkregen door marktspelers voor de interconnectiecapaciteit op de Franse en Nederlandse grens 
(bron: Elia, Belpex) 

Congestierente Fr->Be (zuidimport) - 2009  Congestierente Be->Fr (zuidexport) - 2009  

Congestierente NL->Be (noordimport) - 2009  Congestierente Be->NL (noordexport) - 2009  

Okt: 23,7 €/MWh  



DEEL III    INTRA-DAY MARKT  

 

III.1  BELPEX CIM 

 

63. Op 13 maart 2008 startte Belpex met een nieuw marktsegment, namelijk de Belpex CIM of 

intra-day handel. Deze markt is, in tegenstelling tot de Belpex DAM, niet gekoppeld met 

Powernext of APX. Vanaf 1 april 2008 is SPE voor dit marktsegment een liquity provider; dit houdt 

in dat SPE zich engageert om binnen een bepaalde prijsvork gedurende 80% van de tijd orders te 

plaatsen van 25 MW voor aan of verkoop. 

 

64. Er zijn op de Belpex CIM drie verschillende producten: men kan energie aankopen voor een 

blok van 1 uur, voor 4 uur en voor 6 uur. De blokken van 1 uur gelden voor alle 24 uren; de 

blokken van 4 uur gelden voor de zes opeenvolgende intervallen (1-4u, 5-8u,…); de blokken van 

6u, ten slotte, gelden voor twee intervallen: van 9-14u en van 15-20u. 

 

65. Figuur 19 geeft de totale maandelijks verhandelde volumes voor de verschillende producten. 

In totaal werd er ongeveer 187 GWh verhandeld (in 2008 was dit nog 89 GWh).  

 

 

Figuur 19: totale maandelijks verhandelde volumes voor de verschillende producten (bron: Belpex) 

 
 
66. In 2009 is er tijdens 35% van de uren is een uitwisseling van energie via de Belpex CIM (in 

2008 was dit nog 20% van de tijd). Figuur 20 geeft een overzicht van het verhandelde volume per 

uur in 2008 en 2009. Uit de figuur blijkt dat er vooral overdag energie wordt verhandeld, maar dat 

het volume dat tijdens de nacht verhandeld wordt in 2009 sterk gestegen is in vergelijking met 

2008. Gezien het specifieke karakter van intra-day handel is de liquiditeit en het aantal actieve 

spelers op de Belpex CIM lager dan op de Belpex DAM. 

 

67. Figuur 21 geeft de gemiddelde maandelijkse prijs van de intra-day transacties in vergelijking 

met de prijs van de DAM transacties voor dat uur. Hieruit blijkt dat de CIM-prijs (rode lijn) 

gemiddeld ongeveer even gelijk is aan de gemiddelde DAM-prijs voor dit uur (blauwe lijn). Omdat 

Verhandelde volumes op Belpex CIM - 2009 
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de CIM meer tijdens de piekuren wordt verhandeld, liggen de gemiddelde CIM-prijzen uiteraard 

wel iets hoger dan de DAM-prijzen voor alle uren (zwarte lijn). 

 

Er zijn elf spelers die actief energie verhandelen op de Belpex CIM. 

 

 

Figuur 20: totale verhandelde volume per uur (bron: Belpex) 

 

 

Figuur 21: gemiddelde prijzen op Belpex DAM versus Belpex CIM  (bron: Belpex) 

Verhandelde volumes op Belpex CIM per uur – 2008 vs. 2009 
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III.2 INTERCONNECTIE  

 

68. Sinds mei 2007 kunnen marktspelers niet enkel day-ahead nomineren op de interconnectie 

tussen België en Frankrijk, maar ook intra-day. Daartoe zijn er momenteel 12 gates (om de twee 

uur) tijdens dewelke men capaciteit kan nomineren tot 15 minuten voor real time. Sinds mei 2009 

is dit ook mogelijk op de interconnectie tussen België en Nederland. De onderstaande tabel geeft 

enkele statistieken in verband met de beschikbare capaciteit en het gebruik van de 

interconnectiecapaciteit in intra-day tijdens 2009.  

 

69. De gemiddelde hoeveelheid beschikbare interconnectiecapaciteit in intra-day is voor elke 

richting zeer hoog („gem. beschikbare cap (MW)‟). Deze cijfers moeten echter gerelativeerd 

worden, aangezien de beschikbare capaciteit in intra-day ook rekening houdt met netting in dag 

D, waardoor nominaties in de tegengestelde richting de capaciteit verhogen. Als er massaal in 

tegengestelde richting genomineerd wordt, is de beschikbare intra-day capaciteit navenant zeer 

groot, maar deze hoge interconnectiecapaciteit heeft weinig economische waarde gegeven dat de 

markt massaal in de tegengestelde richting nomineert. Een betere indicatie is het aantal uren dat 

geen intra-day capaciteit beschikbaar is („aantal uren cap = 0 MW‟). Hieruit blijkt dat dit aantal niet 

verwaarloosbaar is op drie van de vier richtingen. 

 

70. Wat betreft de nominaties kan men afleiden dat de intra-day capaciteit op de beide 

interconnecties frequent wordt gebruikt, maar slechts voor een beperkt volume, gemiddeld voor 

ongeveer 35 MW op de grens met Frankrijk en 10 MW op de grens met Nederland. Volumes van 

meer dan 250 MW zijn echter op geen enkele interconnectie een uitzondering en de maximale 

nominaties zijn op elke interconnectie groter of gelijk aan 700 MW. In totaal werd er op de vier 

intra-day interconnecties 316 + 285 + 51 + 94 = 745 GWh genomineerd. 

 

INTRA-DAY 
INTERCONNECTIE FR=>BE BE=>FR NL=>BE BE=>NL 

gem. beschikbare cap (MW) 2.824 765 1.369 1.379 

aantal uren capaciteit = 0 MW 26 2.609 586 720 

totale nominatie (GWh) 316 285 51 94 

gemiddelde nominatie (MW) 36 33 6 11 

maximale nominatie (MW) 1.331 744 700 750 

aantal uren nom > 250 MW 272 231 61 30 

aantal uren nominatie 2.388 2.499 544 1.199 

% aantal uren nominatie 27% 29% 10% 23% 

   (bron: Elia) 
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Voor de maandelijkse evolutie van de nominaties wordt verwezen naar de grafieken onder punt 

II.E.2.  
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