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EXECUTIVE SUMMARY 

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

onderzoekt hierna, op grond van artikel 4.4 van de verordening (EU) 2015/1222 van de 

Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing 

en congestiebeheer (hierna : CACM GL), de aanvraag tot aanwijzing van Nord Pool Spot SA 

(hierna: Nord Pool Spot) als benoemde elektriciteitsmarktbeheerder (hierna: NEMO). 

Voornoemde aanvraag tot aanwijzing als NEMO werd door Nord Pool Spot op 12 november 

2015 bij de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling (hierna: minister) 

ingediend. Gelijktijdig heeft de CREG per brief van 12 november 2015 kopie ontvangen van 

voormelde brief samen het dossier van de kandidatuurstelling. 

Op 2 december 2015, ontvangen op 7 december 2015 heeft de minister per brief aan de CREG 

om een advies gevraagd met toepessing van artikel 23 van de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Per brief van 14 december 2015, 

ontvangen op 16 december 2015 heeft de minister andermaal per brief aan de CREG om een 

advies gevraagd met toepassing van artikel 23 van de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt. 

Het onderstaande advies is ingedeeld in vier delen. Het eerste deel gaat over het wettelijke 

kader. In het tweede deel worden de antecedenten van onderhavig advies uiteengezet. In het 

derde deel wordt onderzocht of de aanvraag tot aanwijzing van Nord Pool Spot als NEMO de 

voorschriften van de CACM GL naleeft. Het vierde deel, tenslotte, bevat het besluit. 

Dit advies werd goedgekeurd door het Directiecomité van de CREG op zijn vergadering van 

14 januari 2016. 
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I. WETTELIJK KADER 

I.1 De verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 
24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren 
betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer: 

I.1.1 Procedure tot aanwijzing 

1. Onderhavig advies houdt rekening met de CACM GL dat overeenkomstig artikel 84 

in werking is getreden op 14 augustus 2015.  

De CACM GL is aangenomen onder de vorm van een verordening. Verordeningen hebben 

steeds een rechtstreekse werking en hoeft bijgevolg niet te worden omgezet in nationale 

wetgeving. Een verordening is immers een maatregel met een algemene strekking die 

verbindend is in al haar onderdelen en rechtstreeks toepasselijk is in elke lidstaat.  

2. De CACM GL beoogt een eenvormige “day-ahead-“ en/of “intradaykoppeling” tot 

stand te brengen. Deze doelstelling kan niet met succes worden verwezenlijkt zonder 

vaststelling van een geheel aan geharmoniseerde regels voor de capaciteitsberekening, het 

congestiebeheer en de handel in elektriciteit. Aldus bevat deze verordening gedetailleerde 

richtsnoeren inzake zone overschrijdende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer op de 

“day-ahead-“ en/of “intradaymarkten”, met inbegrip van eisen voor de vaststelling van 

gemeenschappelijke methodologieën voor het bepalen van de capaciteitsvolumes die 

simultaan in verschillende biedzones beschikbaar zijn, criteria voor de evaluatie van de 

efficiëntie en een herzieningsproces voor de vaststelling van biedzoneconfiguraties. 

Elektriciteitsbeurzen verzamelen biedingen en aanbiedingen binnen verschillende 

tijdsbestekken. Deze vormen de noodzakelijke inputs voor de capaciteitsberekening in het 

eenvormige “day-ahead-“ en/of “intradaykoppelingsproces”. 

De bij de CACM GL vastgelegde regels voor elektriciteitshandel vragen om een institutioneel 

kader voor de elektriciteitsbeurzen. Aldus, verwoordt de CACM GL gemeenschappelijke eisen 

voor het aanwijzen van NEMOs en de uitoefening van hun taken in de verwezenlijking van de 

doelstellingen van Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad 

van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor 

grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 

1228/2003 (hierna: verordening 714/2009/EU).  
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3. Elke lidstaat waarvan het elektriciteitsnet is aangesloten op een biedzone van een 

andere lidstaat zorgt ervoor dat uiterlijk vier maanden na de inwerkingtreding van de CACM 

GL één of meer NEMO's worden aangewezen om de eenvormige “day-ahead-“ en/of 

“intradaykoppeling” te kunnen uitvoeren (artikel 4.1, van de CACM GL). 

4. Concreet houdt dit in dat iedere lidstaat uiterlijk op 14 december 2015 een NEMO 

moet aanwijzen. 

5. Een NEMO is een entiteit die door de bevoegde autoriteit is aangewezen om taken 

uit te voeren met betrekking tot eenvormige “day-ahead-“ en/of “intradaykoppeling” (artikel 

2.23°, van de CACM GL). 

6. Tenzij anders bepaald, zijn de regulerende instanties de aanwijzende autoriteit die de 

NEMO aanwijzen alsook monitoren met betrekking tot de inachtneming van de 

aanwijzingscriteria (artikel 4.3, van de CACM GL). 

Voor België is de minister de aanwijzende autoriteit gelet op artikel 3, van het koninklijk besluit 

van 20 oktober 2005 met betrekking tot de oprichting en de organisatie van een Belgische 

markt voor uitwisseling van energieblokken (hierna koninklijk besluit van 20 oktober 2005)1. 

Deze bepaling is niet strijdig met artikel 4.3 van de CACM GL en kan bijgevolg verder worden 

toegepast. 

7. De CACM GL bepaalt verder dat wanneer de regulerende autoriteit niet de 

aanwijzende autoriteit is, de regulerende autoriteit een advies moet uitbrengen over de mate 

waarin de kandidaat-NEMO al dan niet voldoet aan de aanwijzingscriteria van artikel 6, van de 

CACM GL (artikel 4.4, van de CACM GL). 

Artikel 4.4, van de CACM vormt de wettelijke basis op grond waarvan de CREG bevoegd is 

om onderhavig advies uit te brengen. 

8. De vervaldatum waarop België in principe een NEMO moet aanduiden is 14 

december 2015. 

Belpex is de enige onderneming aan wie tot op heden een vergunning als marktbeheerder 

door de minister werd toegekend2. Het koninklijk besluit van 20 oktober 2005 sluit evenwel de 

mogelijkheid niet uit dat ook andere ondernemingen een energiebeurs voor de verhandeling 

van elektriciteit als commodity kunnen oprichten.  

                                                
1 Belgisch Staatsblad : 26 oktober 2005 
2 Ministerieel besluit van 11 januari 2006. 
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Dit betekent dat luidens het koninklijk besluit van 20 oktober 2005 in België geen nationaal 

wettelijk monopolie voor handelsdiensten van kracht is en bijgevolg artikel 5 van de CACM GL 

geen toepassing vindt.  

9. De aanwijzende autoriteit stelt ACER in kennis van de aanwijzing (artikel 4.10, van 

de CACM GL). 

I.1.2 Aanwijzingscriteria  

10. De aanwijzingscriteria worden opgesomd in artikel 6 van de CACM GL. 

11. Deze criteria zijn cumulatief. Overeenkomstig artikel 4.4, van de CACM GL kunnen 

NEMO-aanwijzingen enkel geweigerd worden wanneer niet voldaan is aan de 

aanwijzingscriteria van artikel 6. Dit betekent ook dat wanneer in het koninklijk besluit  van 20 

oktober 2005 andere criteria zijn opgenomen voor het verkrijgen van een vergunning door de 

minister en deze criteria niet vervuld zijn dit geen basis is op grond waarvan de aanwijzende 

autoriteit de aanwijzing kan weigeren. 

Dit principe geldt uiteraard enkel en alleen voor grensoverschrijdende “day-ahead-“ en/of 

“intradayhandelsdiensten”. Indien de aanvrager bijkomend niet grensoverschrijdende “day-

ahead-“ en/of “intradayhandelsdiensten” wenst aan te bieden, zoals in het kader van de 

strategische reserves dan zal hierop het koninklijk besluit van 20 oktober 2005 toepassing 

vinden. 

12. De aanwijzingscriteria moeten door de NEMO permanent worden nageleefd. Daartoe 

zal de aanwijzende autoriteit de inachtneming van de aanwijzingscriteria door de NEMO 

monitoren.  

De aanwijzende autoriteit moet niet enkel de door hem aangewezen NEMO monitoren maar 

ook de NEMOs die actief zijn in het land maar niet aangewezen zijn door de aanwijzende 

autoriteit (artikel 4.8 en 4.9, van de CACM GL). 

I.2 Belgisch intern recht : 

I.2.1 Procedure tot aanwijzing 

13. De CREG verwijst hiervoor naar paragrafen 1 tot 8 van onderhavig advies. 
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14. Bijkomend kan verwezen worden naar artikel 23, § 2, van de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: de elektriciteitswet) waarin 

bepaald is dat de CREG zijn adviezen overhandigt aan de minister binnen veertig 

kalenderdagen na ontvangst van het verzoek. 

Per brief van 2 december 2015, ontvangen op 7 december 2015, wordt de CREG door de 

minister gevraagd een advies uit te brengen met toepassing van artikel 23 van de 

elektriciteitswet. 

De termijn van veertig kalenderdagen neemt een aanvang op 8 december 2015 om te eindigen 

op 16 januari 2016. Daar 16 januari 2016 een zaterdag is, is de uiterlijke dag waarop de CREG 

het advies aan de minister moet meedelen 15 januari 2016. 

15. Het koninklijk besluit van 20 oktober 2005 bepaalt in artikel 3, §2 dat de minister over 

60 dagen beschikt vanaf ontvangst van het dossier om de vergunning toe te kennen of te 

weigeren. 

De minister heeft de aanvraag in de Franse taal ontvangen op 27 november 2015. Concreet 

betekent dit dat uiterlijk op 26 januari 2016 de minister een beslissing moet nemen om Nord 

Pool Spot al dan niet aan te wijzen als NEMO. 

I.2.2 Aanwijzingscriteria 

16. De CREG verwijst hiervoor naar paragrafen 9 tot 11 van onderhavig advies. 

17. Luidens artikel 4 van het koninklijk besluit van 20 oktober 2005 moet een 

onderneming, om een vergunning als marktbeheerder te verkrijgen, aan volgende 

voorwaarden voldoen: 

- zij moet zijn opgericht onder de vorm van een handelsvennootschap, met 

uitzondering van de rechtsvorm van de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid met één vennoot, en rechtspersoonlijkheid hebben; 

- haar maatschappelijke zetel en haar centrale administratie moeten gevestigd zijn 

in een lid-Staat van de Europese Economische Ruimte; 

- zij mag geen producent, tussenpersoon of leverancier zijn; 

- haar maatschappelijk doel moet alle activiteiten met betrekking tot de organisatie, 

het beheer en de ontwikkeling van de markt toelaten; 
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- zij moet beschikken over voldoende financiële middelen voor de organisatie en de 

werking van de markt en in ieder geval over een maatschappelijk kapitaal van ten 

minste 1.500.000 EUR; 

- de natuurlijke of rechtspersonen die, middels een rechtstreekse of een 

onrechtstreekse deelneming meer dan 10 procent van het kapitaal of van de 

stemrechten bezitten, mogen geen producent, tussenpersoon of leverancier zijn 

en moeten beschikken over de nodige kwaliteiten om een gezond en voorzichtig 

beleid van de onderneming te waarborgen; 

- zij moet worden bestuurd door ten minste drie natuurlijke personen; 

- de bestuurders moeten beschikken over de voor de uitoefening van hun functie 

vereiste professionele betrouwbaarheid en passende ervaring in de energiesector 

of de financiële sector. De bestuurders mogen gedurende de vierentwintig 

maanden vóór de aanvang van hun functie en tijdens de uitoefening van hun 

functie voor de marktbeheerder geen enkele functie of activiteit hebben 

uitgeoefend/uitoefenen, al dan niet bezoldigd, voor een producent, leverancier of 

tussenpersoon; 

- zij moet beschikken over een passende beheersstructuur, administratieve en 

boekhoudkundige organisatie en interne controle om de goede werking, de 

integriteit en de transparantie van de markt te waarborgen en moet jaarlijks 

onderworpen worden aan een externe audit van haar activiteiten; 

- zij moet een verrekenings- en vereffeningssysteem voorzien hebben, eventueel 

door samenwerking met een andere onderneming, dat voldoende waarborgen 

biedt voor de bescherming van de belangen van de deelnemers en voor de goede 

werking van de markt. 

De CREG zal enkel advies verstrekken met betrekking tot de naleving door de aanvrager van 

de aanwijzingscriteria opgesomd in de CACM GL. 

 



 

Niet-vertrouwelijke versie  9/29 

II. ANTECEDENTEN 

18. Met haar brief van 12 november 2015 wordt door Nord Pool Spot haar aanvraag tot 

aanwijzing als NEMO bij de minister ingediend. 

19. Samen met deze brief werd het dossier toegevoegd  dat onder andere als volgt is 

samengesteld: een uittreksel van de gegevens van een rechtspersoon, de jaarverslagen over 

de periode 2012-2014, relevante boekhoudkundige en financiële informatie, afgesloten 

overeenkomsten met betrokken partijen voor de organisatie van de day-ahead en intra-day 

marktkoppeling, informatie betreffende de IT-infrastructuur en noodprocedures, en informatie 

betreffende het markttoezichtbeleid in het Frans. Gelijktijdig ontvangt de CREG per mail van 

12 november 2015 kopie van de aanvraag samen met voormelde documenten. 

20. Per brief van 2 december 2015, ontvangen op 7 december 2015 en van 14 december 

2015, ontvangen op 16 december wordt de CREG door de minister gevraagd een advies uit 

te brengen met toepassing van artikel 23 van de elektriciteitswet. 

21. Artikel 23 van de elektriciteitswet bepaalt dat adviezen door de CREG aan de minister 

meegedeeld worden binnen de 40 kalenderdagen na ontvangst van het verzoek. 

De termijn van veertig kalenderdagen neemt een aanvang op 8 december 2015 om te eindigen 

op 16 januari 2016. Daar 16 januari 2016 een zaterdag is, is de uiterlijke dag waarop de CREG 

het advies aan de minister moet meedelen 15 januari 2016. 
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III. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG  

III.1 Voorafgaand 

22. Hierna onderzoekt de CREG de aanvraag van Nord Pool Spot om als NEMO te worden 

aangewezen. 

 

23. Het ontbreken van opmerkingen over door Nord Pool Spot ingediende aanvraag, of het 

aanvaardbaar achten ervan, of het ontbreken van noodzakelijke informatie, doet geenszins 

afbreuk aan de algemene taak van toezicht en controle van de CREG op de naleving van de 

nationale en Europese wetgeving. 

 

24. Uit onderzoek van de ons omliggende landen stelt de CREG vast dat Ofgem voor 

Groot-Brittanië3, ACM voor Nederland4 en CRE voor Frankrijk5, maar ook andere regulerende 

autoriteiten, naar aanleiding van de bekendmaking van de tender voor de aanwijzing van een 

NEMO, de aanwijzingscriteria van artikel 6 van de CACM GL nader hebben verduidelijkt. 

M.a.w. de aanwijzende autoriteiten hebben duidelijk gemaakt welke informatie de kandidaat-

aanvrager moet meedelen om aan te tonen of hij al dan niet aan de aanwijzingscriteria 

beantwoordt. 

 

25. De CREG stelt vast dat bij de publicatie van de tender de minister, als aanwijzende 

autoriteit, zich hiervan onthouden heeft. 

 
De tender gepubliceerd op de website van Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., 

Middenstand en Energie meldt: 

                                                
3 https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/decisions/decisiononnemoconsultationandinvitationforapplications.pdf 
4 
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjLjYn7yszJAhWBWRoKHRBuAF

cQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.acm.nl%2Fnl%2Fdownload%2Fpublicatie%2F%3Fid%3D14562&usg=AFQjC

NE3Nkami41jSEgo9l3bwpfg5P0SqQ&bvm=bv.109332125,d.d2s 

 
5http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEp-

CQy8zJAhWJthoKHYCPDIIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cre.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F13577%2F1635

67%2Fversion%2F1%2Ffile%2F150728-

NEMO.pdf&usg=AFQjCNGR5HApPYqUem70cHJcoG5E8iiGcg&bvm=bv.109332125,d.d2s 

 

https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/decisions/decisiononnemoconsultationandinvitationforapplications.pdf
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjLjYn7yszJAhWBWRoKHRBuAFcQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.acm.nl%2Fnl%2Fdownload%2Fpublicatie%2F%3Fid%3D14562&usg=AFQjCNE3Nkami41jSEgo9l3bwpfg5P0SqQ&bvm=bv.109332125,d.d2s
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjLjYn7yszJAhWBWRoKHRBuAFcQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.acm.nl%2Fnl%2Fdownload%2Fpublicatie%2F%3Fid%3D14562&usg=AFQjCNE3Nkami41jSEgo9l3bwpfg5P0SqQ&bvm=bv.109332125,d.d2s
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjLjYn7yszJAhWBWRoKHRBuAFcQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.acm.nl%2Fnl%2Fdownload%2Fpublicatie%2F%3Fid%3D14562&usg=AFQjCNE3Nkami41jSEgo9l3bwpfg5P0SqQ&bvm=bv.109332125,d.d2s
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEp-CQy8zJAhWJthoKHYCPDIIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cre.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F13577%2F163567%2Fversion%2F1%2Ffile%2F150728-NEMO.pdf&usg=AFQjCNGR5HApPYqUem70cHJcoG5E8iiGcg&bvm=bv.109332125,d.d2s
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEp-CQy8zJAhWJthoKHYCPDIIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cre.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F13577%2F163567%2Fversion%2F1%2Ffile%2F150728-NEMO.pdf&usg=AFQjCNGR5HApPYqUem70cHJcoG5E8iiGcg&bvm=bv.109332125,d.d2s
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEp-CQy8zJAhWJthoKHYCPDIIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cre.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F13577%2F163567%2Fversion%2F1%2Ffile%2F150728-NEMO.pdf&usg=AFQjCNGR5HApPYqUem70cHJcoG5E8iiGcg&bvm=bv.109332125,d.d2s
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEp-CQy8zJAhWJthoKHYCPDIIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cre.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F13577%2F163567%2Fversion%2F1%2Ffile%2F150728-NEMO.pdf&usg=AFQjCNGR5HApPYqUem70cHJcoG5E8iiGcg&bvm=bv.109332125,d.d2s
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“Elke lidstaat van de EU moet voor 15 december 2015 één of meerdere „benoemde 

elektriciteitsmarktbeheerders (NEMO)” aanwijzen (Europese verordening 2015/1222 

van de commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende 

capaciteitstoewijzing en congestiebeheer). 

Deze entiteit wordt aangewezen door de minister bevoegd voor Energie, in 

overeenstemming met de relevante Belgische wetgeving (koninklijk besluit van 20 

oktober 2005 met betrekking tot de oprichting en de organisatie van een Belgische 

markt voor de uitwisseling van energieblokken). 

De aangewezen entiteit moet taken uitvoeren met betrekking tot eenvormige day-

ahead- of eenvormige intradaykoppeling. 

Elke onderneming die een vergunning wenst te bekomen stuurt haar aanvraag naar de 

minister met een kopie in papieren en elektronische (usb-stick) versie naar de 

Algemene Directie Energie en de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en 

het Gas. 

De aanvraag bevat de elementen die de verschillende instanties toelaten de criteria 

vernoemd in artikel 6 van de verordening te evalueren. Het koninklijk besluit van 20 

oktober 2005 dient ter interpretatie van de gestelde criteria.” 

 

De minister als aanwijzende autoriteit verwijst voor de interpretatie van de aanwijzingscriteria 

van artikel 6 naar het koninklijk besluit van 20 oktober 2005. Echter, de CREG is van oordeel 

dat het aangewezen is om voor de invulling en de evaluatie van de aanwijzingscriteria van de 

CACM GL zich te baseren op hoe de aanwijzende autoriteiten van de omringende landen van 

België de criteria van artikel 6 van de CACM GL invullen en evalueren. 

 

III.2 Voorstelling Nord Pool Spot 

26. De basis voor de oprichting van Nord Pool Spot werd in 1995 gelegd door het Noorse 

parlement. In 1996 werd Nord Pool Spot opgericht als een elektriciteitsbeurs voor zowel 

Noorwegen als Zweden.  

De aandeelhouders van Nord Pool Spot zijn vandaag: de Noorse TSOs Statnett SF, Svenska 

Kraftnät, Fingrid Oyj, Energinet.dk en de Baltische TSOs Elering, Litgrid en Augstsprieguma 

tikls (AST). 
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27. In 2000 integreerde Nord Pool Spot de gehele Noordse markt door de deelname van 

Finland en Denemarken. Vanaf dan breidden de diensten van Nord Pool Spot zich geleidelijk 

aan uit tot Duitsland, Litouwen, het Verenigd Koninkrijk, en Letland.  

Nord Pool Spot heeft ook het Elbas-systeem opgericht, een systeem voor de organisatie van 

intra-day en balancing markt. Elbas werd geleidelijk aan uitgerold sinds 1999 in de 

verschillende landen waar Nord Pool Spot actief is. Daarnaast werd in 2011 voor het Elbas-

systeem ook een licentie gegeven aan APX en Belpex met als doel de intra-day markt te 

organiseren.  

Nord Pool Spot is momenteel actief in Noorwegen, Finland, Zweden, Denemarken, Estland, 

Letland, Litouwen, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het heeft 380 leden afkomstig uit 20 

landen. Het beheert de grootste elektriciteitsbeurs in verhandeld volume: in 2014 werd 501 

TWh verhandeld. 

De Scandinavische Regio werd aan de CWE regio gekoppeld in 2011 via het mechanisme 

ITVC (Interim Tight Volume Coupling). Daarnaast werkt Nord Pool Spot mee aan het XBID 

project dat als doel heeft een platform uit te werken om voor de intradaytermijn alle 

interconnectiecapaciteiten impliciet en continu toe te wijzen op het niveau van de gekoppelde 

regio. 

III.3 Bespreking van de aanwijzingscriteria 

 “Hij [de aanvrager] beschikt over afdoende hulpmiddelen, of gaat daarvoor contracten aan, 

voor een gemeenschappelijke, gecoördineerde en aan de regelgeving voldoende uitvoering 

van eenvormige day-ahead- en/of intradaykoppeling, inclusief de hulpmiddelen die vereist zijn 

om de NEMO-functies uit te oefenen, de vereiste financiële middelen, de noodzakelijke 

informatietechnologie, de technische infrastructuur en de operationele procedures, of hij toont 

aan in staat te zijn om deze hulpmiddelen binnen een redelijke voorbereidende termijn 

beschikbaar te stellen alvorens zijn in artikel 7 bedoelde taken op te nemen;” 

a) de vereiste financiële middelen 

28. De jaarrekeningen van 2012, 2013, en 2014 werden gepubliceerd in de 

respectievelijke jaarverslagen zoals toegevoegd in bijlage bij de aanvraag. Deze verslagen 

kunnen door de markt vrij geconsulteerd worden door marktpartijen. De financiële situatie 

wordt door bedrijfsrevisor Ernst&Young jaarlijks gecontroleerd. Enkel het jaarverslag van 2013 

bevat een evaluatiebrief van Ernst&Young over de financiële situatie van Nord Pool Spot en 
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bevestigt dat de jaarrekening opgemaakt werd binnen het wettelijk kader geldig in Noorwegen. 

Het meest recente revisorrapport werd niet toegevoegd bij de aanvraag. 

29. De aanvraag bevat de financiële vooruitzichten, bijhorende sensitiviteitsanalyse, en 

balansrekening van de Nord Pool Spot Groep tot en met 2018. De documenten vermelden de 

naam van de Financieel, HR, en Administratief directeur, maar zijn weliswaar niet 

ondertekend, waardoor ze niet als officiële verklaring beschouwd kunnen worden binnen dit 

advies. De evaluatie van deze informatie door de CREG, zoals beschreven in de hierop 

volgende paragrafen, geldt slechts ter informatie. 

[VERTROUWELIJK] 

30. [VERTROUWELIJK] 

31. [VERTROUWELIJK]  

32. De CREG maakt hierbij vijf kanttekeningen. [VERTROUWELIJK] 

33. [VERTROUWELIJK]  

34. De CREG is van oordeel dat op datum van de aanvraag, Nord Pool Spot over de 

noodzakelijke financiële middelen beschikt om als NEMO te kunnen worden aangeduid.  

De CREG raadt de minister evenwel aan om in het kader van zijn monitoringtaak, de minister 

alle nuttige en noodzakelijke informatie met betrekking tot de door een bedrijfsrevisor 

gecontroleerde financiële situatie van Nord Pool Spot bij het sluiten van het boekjaar 2015 en 

de meest recente prognoses voor de jaren 2016 tot en met 2019 opvraagt, teneinde de minister 

toe te laten te controleren of Nord Pool Spot permanent de aanwijzingscriteria van artikel 6, 

a), van de CACM GL naleeft. Een NEMO mag de in artikel 7 van de CACM GL bedoelde taken 

pas opnemen nadat hij binnen een redelijke termijn aantoont in staat te zijn om deze taken 

naar behoren te kunnen uitvoeren. 

b) Noodzakelijke informatietechnologie en technische infrastructuur 

35. De aanvraag geeft op pagina’s 20 tot en met 27 in detail weer welke technische 

systemen Nord Pool Spot gebruikt in de Noordse en Baltische regio’s, en in Groot-Brittannië 

om haar taken als NEMO te kunnen uitvoeren.  

De CREG merkt op dat voor de N2EX markt Nord Pool Spot actief is in het Verenigd Koninkrijk 

(England, Schotland, Wales, en Noord-Ierland). Daarnaast is Nord Pool Spot voor wat betreft 

haar activiteiten in de dagmarkt actief in Groot-Brittannië (England, Schotland, en Wales). 
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36. De IT-systemen van Nord Pool Spot zijn volledig geïntegreerd in de huidige Price 

Coupling of Regions (PCR) en Multi-Regional Coupling (MRC) systeemarchitectuur: de 

systemen van Nord Pool Spot met betrekking tot het faciliteren van de day-ahead 

marktkoppeling zijn geconnecteerd met een lokale versie van Price Matcher-Broker (PMB). 

Het PMB-systeem is mede-eigendom van elke aan PCR/MCR deelnemende energiebeurs.  

37. Voor de dagmarktkoppeling in de Noordse en Baltische regio’s gebruikt Nord Pool 

Spot het platform Generis/SESAM dat ontworpen werd door ENORO. Dit platform regelt ook 

de interface met de gebruiker. De beschikbaarheidsgraad van het systeem SESAM is 99.5%, 

Voor de dagmarktkoppeling van N2EX (Groot-Brittannië) zijn er twee toepassingen die in 

samenwerking met NASDAQ OMX opgesteld werden: SAPRI en “Condico Clearing Solution”. 

SAPRI verzamelt informatie van de deelnemers en stuurt deze door naar de systemen van 

PCR en informeert na de veiling de deelnemers van de resultaten. “Condico Clearing Solution” 

regelt de afwikkeling en vereffening inclusief de congestierentes en verzendt informatie met 

betrekking tot de interne marktwerking in Groot-Brittannië als de uitwisselingen over de grens 

tussen Groot-Brittannië en Frankrijk. De beschikbaarheidsgraad van de vermelde systemen 

werden niet toegelicht in de aanvraag. 

38. De organisatie van de intraday marktkoppeling gebeurt via het systeem ELBAS, 

momenteel ook gebruikt door APX/Belpex. Nord Pool Spot bezit de intellectuele eigendom, 

maar het onderhoud gebeurt door Digia Finland Oy. Gedetailleerde informatie over het 

systeem ELBAS is toegevoegd in bijlage van de aanvraag.. 

39. De aanvraag behandelt kort de beveiligingseisen en –protocollen. 

[VERTROUWELIJK].  

De beveiliging van de systemen van Nord Pool Spot wordt gevalideerd door NSense / F-

Secure door regelmatig penetratietesten en phishing-aanvallen uit te voeren en de code te 

inspecteren. Andere niet-essentiële diensten, zoals de test- of ontwikkelingsomgeving, zijn 

ondergebracht bij “Microsoft Azura” in Noordwest-Europa. De andere systemen worden 

ondergebracht bij EVRY. Twee systemen met betrekking tot transparantie, EMDS voor 

communicatie naar het transparantieplatform van ENTSO-E en UMM voor de verplichtingen 

van Nord Pool Spot onder REMIT, worden onderhouden door Scott Login Ltd. 

De overeenkomst met Details betreffende overeenkomsten met de externe partners 

NSense/F-Secure zijn niet gevoegd aan de aanvraag. Er wordt ook niet dieper ingegaan op 

de beveiliging gebruikt bij externe diensten zoals “Micorsoft Azura”. 
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De aanvraag behandelt bondig hoe de IT-systemen omgaan met noodsituaties. Er zijn interne 

richtlijnen en procedures zoals het gebruik van back-up systemen om op risico’s en 

onzekerheden te anticiperen. Ter informatie zijn de plannen en procedures bij een noodsituatie 

rond het systeem SESAM toegevoegd in de bijlage van de aanvraag. 

In de Noordse regio zijn er drie geografisch gescheiden datacenters die elk de afzonderlijk de 

totale werkbelasting (opslag van gegevens, geheugen, en processor) moeten kunnen 

overnemen van het gehele systeem. Daarnaast is een kleine groep personen gemachtigd tot 

toegang tot de servers, zowel fysiek als op afstand. In uitzonderlijke omstandigheden hebben 

anderen pas toegang tot de services na toelating van de betrokken directeur of zijn 

afgevaardigde.  

Deze interne richtlijnen en procedures worden jaarlijks gecontroleerd door Ernst&Young. Een 

revisorrapport ontbreekt in de aanvraag. 

De CREG is van oordeel dat op datum van de aanvraag Nord Pool Spot beschikt over de 

noodzakelijke informatietechnologie en technische infrastructuur. Om redenen van 

transparantie en bewijsvoering van wat beschreven wordt in de aanvraag, is de CREG evenwel 

van oordeel dat de evaluatie van auditeurs en de overeenkomsten met externe partners 

waarop de aanvraag zich steunt en naar verwijst meegedeeld zouden moeten worden.  

Rekening houdende met het gegeven dat de systemen in België nog opgebouwd moeten 

worden door Nord Pool Spot, is de CREG van oordeel dat alle nuttige en noodzakelijke 

informatie met betrekking tot de in België te implementeren IT-systemen, hun 

beschikbaarheidsgraad, en de gebruikte beveiligingsprotocollen meegedeeld dienen te 

worden zodat de minister, in het kader van zijn monitoringtaak, deze kan controleren. Een 

NEMO mag de in artikel 7 van de CACM GL bedoelde taken pas opnemen nadat hij binnen 

een redelijke termijn aantoont in staat te zijn om deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren. 

c) Operationele procedures 

40. Voor de CREG bestaat er geen twijfel dat Nord Pool Spot over voldoende kennis 

beschikt inzake de relevante Europese wetgeving. De operationele procedures van Nord Pool 

Spot betreffende de marktkoppeling worden uitgevoerd via overeenkomsten, zoals 

beschreven op de pagina’s 10 tot en met 19 van de aanvraag.  

De marktdeelnemers sluiten met Nord Pool Spot een contract af teneinde toegang te kunnen 

verkrijgen tot de markt. Dit contract werd gevoegd in bijlage bij de aanvraag. De aanvraag 

verwijst ook naar de marktregels zoals publiekelijk beschikbaar op de website van Nord Pool 

Spot. 
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41. Overeenkomsten met andere marktoperatoren of met transmissienetbeheerders, met 

als doel de marktkoppeling te faciliteren, vallen binnen het kader van de Price Coupling of 

Regions Cooperation Agreement en de operationele procedures vastgelegd om de Multi-

Regional Coupling te bewerkstelligen. Specifieke nationale akkoorden, de Day-Ahead 

Operations Agreements (DAOAs), kaderen altijd binnen deze internationale akkoorden. Deze 

DAOA’s leggen de specifieke bepalingen en procedures vast voor de day-ahead en intraday 

marktkoppeling met alle betrokken belanghebbenden relatief aan de nationale marktwerking. 

Het Noordse DAOA legt de berekening van de congestierentes resulterend van impliciete 

capaciteitstoewijzingen op aan Nord Pool Spot, net als de verdeelsleutels van deze 

congestierentes tussen de transmissienetbeheerders. Met marktoperatoren, 

transmissienetbeheerders, en vereffeningsinstanties worden ook akkoorden gesloten rond het 

beheer van interconnectoren die de markten met elkaar verbindt, zoals bijvoorbeeld met TGE, 

de elektriciteitsbeurs in Polen, of met betrekking tot de kabels NordNed, Kontek, en Baltic. 

Deze akkoorden regelen ook de toegang tot de interconnectoren, plannen wat er gebeurt in 

geval van ontkoppeling, de inning van de congestierente, en de bepalingen rond de 

afwikkeling, vereffening, en garanties.  

In Groot-Brittannië, waar Nord Pool Spot reeds als NEMO werd aangeduid, gelden 

gelijkaardige akkoorden: De “GB Framework Agreement” (GBFA) stelt de criteria op waaraan 

alle partijen zich moeten houden, de “GB Day-Ahead Operational Agreement” (GB DAOA) legt 

procedures vast tussen Nord Pool Spot en de Britse transmissienetbeheerders. De “IFA 

DAOA” legt de modaliteiten vast volgens dewelke de transmissienetbeheerder National Grid 

IC, voor eigen rekening en voor die van RTE, de volledige of gedeeltelijke beschikbare day-

ahead capaciteit op de IFA interconnector ter beschikking stelt. Deze capaciteit wordt ter 

beschikking gesteld voor de impliciete veilingen van interconnectiecapaciteit in het kader van 

de marktkoppeling. Het “IFA Transportakkoord” regelt de toegang tot de IFA interconnector 

met als doel elektriciteit uit te voeren van Groot-Brittannië naar Frankrijk en voorziet de betaling 

van de bijhorende congestierentes. Tot slot, zijn er akkoorden die de bepalingen rond de 

afwikkeling, vereffening, en garanties detailleren tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk 

enerzijds, en tussen de verschillende vereffeningsinstellingen en beurzen in Groot-Brittannië, 

anderzijds. 

42. Indien Nord Pool Spot als NEMO aangeduid wordt, voorziet zij om gelijkaardige 

akkoorden aan te gaan met betrokken partijen in België. De betrokken partijen zijn Elia, de 

aangrenzende transmissienetbeheerders, de andere in België aangewezen NEMO’s, en/of 

NEMO’s aangewezen in een andere lidstaat die in België eveneens day-ahead- en 
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intradayhandelsdiensten aanbieden. Deze akkoorden moeten de betrokken partijen toelaten 

de marktkoppeling in België te organiseren overeenkomstig de CACM GL. 

Op basis van huidig beschikbare informatie is de CREG van oordeel dat de minister Nord Pool 

Spot kan aanwijzen als NEMO, evenwel de CREG raadt de minister aan om, bij de uitoefening 

van zijn monitoringtaak aangaande het permanent respecteren van de aanwijzingscriteria, 

Nord Pool Spot de specifieke invulling van de nieuwe DAOA-akkoorden met betrokken partijen 

in België en het verschil van deze akkoorden met die in de Noordse of Baltische regio, of die 

in Groot-Brittannië, zo spoedig als mogelijk meedeelt. Een NEMO mag de in artikel 7 van de 

CACM GL bedoelde taken pas opnemen nadat hij binnen een redelijke termijn aantoont in 

staat te zijn om deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren. 
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b) hij [de aanvrager] is in staat ervoor te zorgen dat de marktdeelnemers een open toegang 

hebben tot informatie met betrekking tot de in artikel 7 bedoelde NEMO-taken; 

43. Pagina’s 35 en 36 van de aanvraag bevatten de relevante informatie rond het 

garanderen van open toegang aan marktdeelnemers die actief zijn op Nord Pool Spot. 

44. Na het uitvoeren en koppelen van orders hebben marktdeelnemers toegang tot (i) 

een unieke identificatie van de transactie, (ii) het volume van het order, (iii) de prijs van het 

order, (iv) het type order, (v) het product, (vi) of het een verkoop- of kooporder is, (vii) het 

tijdstip van de transactie, (viii) de identificatie van de indiener van het order, en (ix) de 

portefeuille. Na de marktkoppeling hebben marktdeelnemers ook toegang tot de richting en 

volumes van de fluxen op de interconnecties. De gegevens zijn beschikbaar na zowel de day-

ahead als de intraday marktkoppeling. Deze gegevens worden gepubliceerd op de website 

van Nord Pool Spot en worden ook beschikbaar gesteld via FTP. 

Nord Pool Spot verzorgt ook zelf de communicatie naar het transparantieplatform van ENTSO-

E, de marktdeelnemers en de transmissienetbeheerders. Ook voldoet Nord Pool Spot aan 

haar REMIT transparantieverplichtingen. 

45. Daarnaast publiceert Nord Pool Spot ook de methodologie en algemene condities 

met betrekking tot de werking van de day-ahead en intraday marktkoppeling. Een actualisering 

van de methodes of condities wordt zo snel mogelijk gepubliceerd. In geval van een 

noodsituatie publiceert Nord Pool Spot alle relevante informatie op haar website en via FTP. 

Voor de Belgische markt zet Nord Pool Spot zich in om alle informatie in het Frans ter 

beschikking te stellen tot haar marktdeelnemers. Op natuurlijke en rechtspersonen die 

concessiehouder zijn van een openbare dienst of die belast zijn met een taak die de grenzen 

van een privaat bedrijf te buiten gaat en aan wie de wet of de openbare machten deze taken 

in het algemeen belang hebben toevertrouwd, is de wet op het gebruik van talen in 

bestuurszaken van toepassing (Artikel 1, §1, 2°, betreffende de wetten op het gebruik van de 

talen in bestuurszaken). Een NEMO is net als een transmissienetbeheerder een gereguleerde 

entiteit aan wie activiteiten worden toevertrouwd die het algemeen belang dienen. Dit betekent 

dat alle informatie, minstens wat betreft deze informatie die door een regulerende autoriteit 

moeten worden goedgekeurd met toepassing van de CACM GL in beide landstalen op de 

website van Nord Pool Spot beschikbaar moeten worden gesteld. 

De CREG oordeelt dat de aanvraag ingediend door Nord Pool Spot op voldoende wijze voldoet 

aan de eisen gesteld in artikel 6, b), van de CACM GL. De CREG raadt de minister niettemin 
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aan om in het kader van zijn monitoringtaak de naleving van deze voorwaarde van dichtbij op 

te volgen. 

 

c) hij [de aanvrager] is kostenefficiënt op het gebied van de eenvormige day-ahead- en 

intradaykoppeling en houdt in zijn interne boekhouding afzonderlijke rekeningen bij voor de 

MCO-functies en andere activiteiten teneinde kruissubsidiëring te voorkomen; 

46. In de aanvraag van Nord Pool Spot wordt verwezen naar de DAOA-akkoorden. Deze 

bevatten clausules met betrekking tot een efficiënte en transparante samenwerking. Elke 

DAOA vereist immers dat Nord Pool Spot waakt over het feit dat de kosten van haar diensten 

redelijk blijft en dat zij indien nodig de nationale regulerende instantie van informatie voorziet 

betreffende deze kosten. 

47. De aanvraag bevat ook informatie over hoe functies gescheiden worden. Wekelijks 

dient elk departement aan te duiden hoeveel middelen aan bepaalde taken (MCO-taken, niet-

MCO taken en overige NEMO-taken) besteed werden. Deze boekhoudkundige operatie wordt 

gecontroleerd door het diensthoofd.  

Vanaf 1 januari 2016 wordt dit systeem robuuster gemaakt door alle MCO-taken te laten 

uitvoeren door de nieuwe afzonderlijke afdeling “TSO/Gereguleerde diensten”. Nieuwe 

gedetailleerde boekhoudkundige verrichtingen, sleutels voor de aanrekening van kosten, en 

andere veranderingen zullen volledig doorgelicht worden door een extern bedrijf. Een 

onderscheid tussen activiteiten die onderhevig zijn aan concurrentie en die uit een wettelijk 

monopolie is niet van toepassing voor dit dossier zoals aangetoond in paragrafen 55 en 56 

van huidig advies. 

48. Het departement Financiën zelf is opgesplitst in vier afdelingen: Boekhouding, 

Controle, “Human Resources”, en “Risicobeheer en Reglementen”. De afdeling Boekhouding 

garandeert een aparte boekhouding voor de activiteiten als MCO en de overige activiteiten. 

Daarnaast wordt een boekhoudkundig onderscheid gemaakt tussen de gereguleerde 

activiteiten (organisatie van de dagmarkt, intra-day markt en diensten betreffende het 

aanleveren van energiegegevens) en niet-gereguleerde activiteiten (N2EX UK markt en de 

afwikkeling en vereffening van producten) zoals opgedragen binnen de licentie verkregen om 

te ageren als marktoperator van het Noorse Directoraat van Energie (NVE). De afdeling 

Boekhouding definieert de algemene procedures voor de controle, en de afdeling Controle ziet 

toe op de toepassing van deze procedures. 
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De CREG stelt vast dat op datum van de aanvraag Nord Pool Spot aan de eisen gesteld in 

artikel 6, c), van de CACM GL beantwoordt. De CREG raadt de minister niettemin aan om in 

het kader van zijn monitoringtaak de naleving van deze voorwaarde van dichtbij op te volgen, 

onder meer met betrekking tot de toekomstige DAOA-akkoorden in België en de invoering van 

het nieuwe boekhoudkundig systeem die de interne verdeling van middelen regelt. Bovendien 

mag een NEMO de in artikel 7 van de CACM GL bedoelde taken pas opnemen nadat hij binnen 

een redelijke termijn aantoont in staat te zijn om deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren. 

 

d) hij [de aanvrager] heeft een adequaat niveau van scheiding van bedrijfsactiviteiten met 

andere marktdeelnemers; 

49. Voor het onderzoek van de aanwijzingscriteria van artikel 6, d), van de CACM GL 

bekijkt de CREG de eigendomsstructuur van Nord Pool Spot, zijnde wie de aandeelhouders 

zijn,  in welke entiteiten Nord Pool Spot deelnemingen heeft, de moeder- en 

dochtermaatschappijen van de aanvrager. Daarnaast wordt ook nagegaan of andere verwante 

rechtspersonen (bijvoorbeeld moedermaatschappijen of dochtermaatschappijen) 

marktdeelnemers zijn, alsook of in de aanvraag een beschrijving is gegeven van de wijze 

waarop Nord Pool Spot de scheiding met deze marktdeelnemers heeft georganiseerd. 

50. De holding Nord Pool Spot is de moedervennootschap van Nord Pool Spot AS. Deze 

laatste heeft drie dochtermaatschappijen (100%). Deze zijn Nord Pool Spot AB, Nord Pool 

Spot Finland Oy en Nord Pool Spot Consulting AS. 

Nord Pool Spot AS (Nord Pool Spot) is een private vennootschap die overeenkomstig de 

Noorse wet op vennootschappen van 13 juni 1997 nummer 44 werd opgericht. 

Overeenkomstig de aanvraag zijn eind 2013 de aandeelhouders van Nord Pool Spot: de 

Noorse transmissienetbeheerders Statnett SF (28,8%), SvenskaKraftnät (28,8%), Fingrid Oyj 

(18,8%), Energinet.dk (18,8%), en tot de Baltische transmissienetbeheerders Elering (2,0%), 

Litgrid (2,0%) en Augstspriegumatikls (2,0%). 

51. De CREG acht het noodzakelijk dat Nord Pool Spot de minister een recentere 

aandeelhoudersstructuur (met organigram en percentages) van zowel de holding als van de 

dochter- en kleindochtermaatschappijen meedeelt. De mededeling van deze informatie geldt 

eveneens voor eventuele deelnemingen die Nord Pool Spot zou bezitten in andere 

vennootschappen. 

52. Marktdeelnemers hebben zeggenschap over de operationele activiteiten van Nord 

Pool Spot in de vorm van een Adviesraad. Twee Adviesraden zijn reeds opgericht: de ene 
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heeft betrekking tot de operationele activiteiten in de Scandinavische en Baltische markten en 

bestaat uit energiehandelaren en vertegenwoordigers van de industrie. Deze adviesraad 

rapporteert naar het Directiecomité van Nord Pool Spot. De andere adviesraad aligneert de 

toekomstige ontwikkeling van de N2EX UK markt met de ambities van het geheel van de 

energiehandelaren in het Verenigd Koninkrijk. Via deze Adviesraden hebben marktdeelnemers 

de mogelijkheid om hun noden kenbaar te maken met als finaal doel nieuwe producten te 

ontwikkelen of de marktregels aan te passen. 

De CREG raadt de minister aan om in het kader van zijn monitoringtaak te evalueren of de 

samenstelling en organisatie van de op te richten Adviesraad bij de uitbreiding van de 

activiteiten van Nord Pool Spot in België, representatief is voor de Belgische markt. Dit houdt 

onder meer in dat een representatief aantal kleine en middelgrote ondernemingen 

vertegenwoordigd zijn in de Adviesraad. 

53. De Raad van Bestuur van Nord Pool Spot bestaat uit zeven leden. Mikael Lundin 

(gedelegeerd bestuurder), Hans Randen (Directeur bedrijfsontwikkeling), Marianne W. 

Jenssen (Directrice Markten en Operaties), Erling Thiss (Financieel Directeur), Camilla Berg 

(Advocaat Generaal en Directeur voor Markttoezicht), Chris Whellams (Directeur IT), en Stina 

Johansen (Verantwoordelijke voor de Communicatie). 

Overeenkomstig hun aanvraag op pagina 39 en 40 stelt de CREG vast de Raad van Bestuur 

via wetten en bepalingen gebonden is om te goeder trouw te handelen in het belang van Nord 

Pool Spot. De CREG raadt de minister aan om extra informatie op te vragen die toelaat vast 

te stellen of er rechtstreeks of onrechtstreeks banden zijn tussen de leden van de Raad van 

Bestuur en andere belanghebbenden in de elektriciteitsmarkt (producenten, leveranciers). 

54. De CREG stelt vast dat op datum van de aanvraag Nord Pool Spot aan de eisen 

gesteld in artikel 6, d), van de CACM GL beantwoordt. De CREG raadt de minister niettemin 

aan om in het kader van zijn monitoringtaak de naleving van deze voorwaarde van dichtbij op 

te volgen, onder meer met betrekking tot de ontbrekende informatie en met betrekking tot de 

samenstelling van de Adviesraden. Bovendien mag een NEMO de in artikel 7 van de CACM 

GL bedoelde taken pas opnemen nadat hij binnen een redelijke termijn aantoont in staat te 

zijn om deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren. 
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e) indien hij [de aanvrager] in een lidstaat is aangewezen als nationaal wettelijk monopolie 

voor day-ahead- en intradayhandelsdiensten, gebruikt hij [de aanvrager] de in artikel 5, lid 1, 

bedoelde vergoedingen niet ter financiering van zijn day-ahead- of intraday-activiteiten in een 

andere lidstaat dan die waarin de vergoedingen zijn geïnd; 

55. De aanvraag vermeldt dat bij de indiening ervan Nord Pool Spot in geen enkele van 

de lidstaten waarin het actief is, noch in Noorwegen over een wettelijk monopolie beschikt. 

56. Op basis van deze verklaring stelt de CREG vast dat Nord Pool Spot niet is 

aangewezen als een nationaal wettelijk monopolie voor day-ahead en 

intradayhandelsdiensten in een andere lidstaat, waardoor Nord Pool voldoet aan de 

voorwaarde gesteld in artikel 6, e), van de CACM GL. 

 

f) hij [de aanvrager] is in staat alle marktdeelnemers op niet-discriminerende wijze te 

behandelen; 

57. De pagina’s 40 tot en met 45 van de aanvraag maken melding dat in de licentie, 

verkregen van het Noorse Directoraat van Energie (NVE) om op te treden als marktoperator, 

het vereist is dat Nord Pool Spot handelt op een neutrale en niet-discriminatoire manier  zodat 

alle marktdeelnemers een onpartijdige toegang hebben tot informatie die belangrijke is voor 

de prijsbepaling. Daarenboven vereist deze licentie dat gepaste procedures ontwikkeld worden 

om met marktdeelnemers contracten en reglementen uit te werken. Deze contracten of 

reglementen worden opgemaakt met als doel alle discriminatie te vermijden en gaan dus ook 

toekomstige marktdeelnemers aan.  

De DAOA doet dienst als een wederzijdse overeenkomst tussen alle ondertekenaars om ieder 

op niet-discriminatoire wijze te behandelen.  

In de Noordse en Baltische regio verleent de “Nordic DAOA” dit kader. Deze bevat onder 

andere operationele bepalingen, procedures ter bemiddeling bij geschillen, procedures ter 

wijziging van de DAOA, en de verschillende taken en diensten die door Nord Pool Spot 

uitgevoerd of geleverd dienen te worden aan de transmissienetbeheerders.  

Gelijkaardige bepalingen zijn aanwezig in de DAOA in Groot-Brittannië.  

58. Marktdeelnemers die wensen gebruik te maken van de activiteiten van Nord Pool 

Spot moeten zich daarbij houden aan de gedragsregels beschreven in de “Market Conduct 

Rules” (MCR) die publiekelijk beschikbaar zijn op haar website en die als bijlage werd gevoegd 

bij de aanvraag. 
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59. De aanvraag vermeldt daarbij dat Nord Pool Spot de toegang tot haar markten voor 

kleine en middelgrote marktdeelnemers op verschillende wijzen aanmoedigt.  

Ten eerste verwijst Nord Pool Spot naar haar flexibele tariefstructuur. Marktdeelnemers 

hebben drie opties: direct deelnemen aan de markt, zich laten vertegenwoordigen, of de vaste 

jaarlijkse vergoeding inruilen tegen een hogere variabele vergoeding. Direct deelnemen aan 

de day-ahead en intra-day markt resulteert in een vaste jaarlijkse vergoeding van €15000. Via 

een vertegenwoordiger deelnemen, die meerdere marktdeelnemers toegang verschaft tot de 

markt, resulteert in een vaste jaarlijkse vergoeding van €15000 voor de vertegenwoordiger en 

een vaste jaarlijkse vergoeding van €1500 voor elke marktdeelnemer. In overeenstemming 

met publiek beschikbare informatie6 stelt de CREG ook vast dat de hogere variabele 

vergoeding voor deelname aan de dagmarkt bedraagt €0.13/MWh met een minimaal jaarlijks 

bedrag van €3000, ten opzichte van €0.04/MWh. Deze laatste optie geeft de marktdeelnemer 

enkel toegang tot de dagmarkt: de vaste jaarlijkse kost van €10000 geldt nog voor toegang tot 

de intra-day markt. 

Ten tweede, hebben alle marktdeelnemers toegang tot de gedragsregels, marktregels, en hun 

contractvoorwaarden in het kader van III.2.2.6.  

Ten derde creëert Nord Pool Spot Adviesraden zoals reeds vermeld in paragraaf 52.  

60. De CREG besluit dat Nord Pool Spot op datum van de aanvraag voldoet aan de 

voorwaarde gesteld in artikel 6, f), van de CACM GL. De CREG oordeelt dat, in het kader van 

de organisatie van haar marktactiviteiten in België, Nord Pool Spot aan de minister dient mee 

te delen hoe zij, in samenspraak met kleine en middelgrote marktdeelnemers, de toegang tot 

de Belgische markt faciliteert, zodat de minister haar monitoringtaak kan uitoefenen. 

  

                                                

6 http://www.nordpoolspot.com/TAS/Fees/ 

http://www.nordpoolspot.com/TAS/Fees/
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g) hij [de aanvrager] beschikt over passende marktbewakingsregelingen; 

61.  Op pagina’s 45 tot en met 49 behandelt de aanvraag van Nord Pool Spot de 

marktbewakingsregelingen. 

62. Conform haar licentie als marktoperator is Nord Pool Spot gebonden om toezicht te 

houden op haar markten met als doel inbreuken op haar gedragsregels7 of REMIT8 op te 

merken.  

63. Het markttoezichtteam van Nord Pool Spot bestaat uit 4 personen en houdt toezicht 

op de day-ahead markt Elspot, de intra-day markt Elbas, en de N2EX markt. Ze baseert zich 

bij haar activiteiten op marktinformatie en het orderboek, en mag additionele informatie 

opvragen aan al haar leden. Het team wordt automatisch op de hoogte gebracht van 

significante verschillen in, of abnormale waarden van, volumes of prijzen. Ook UMMs die 

mogelijks een inbreuk zouden inhouden op het effectief publiek bekendmaken van voorkennis 

worden automatisch door het markttoezichtteam opgemerkt. Elke potentiële inbreuk wordt 

toegewezen met de begindatum, de betrokken marktdeelnemer, de mogelijke inbreuk en de 

conclusie. Daarna wordt het orderboek diepgaand geanalyseerd. Alle emailverkeer en 

telefoonconversaties met, en gegevens van de marktdeelnemer worden bewaard. 

Eens er redelijke aanwijzingen zijn dat een inbreuk gepleegd wordt tegen REMIT, informeert 

het markttoezichtteam de nationale regulerende autoriteit. Alle reeds verzamelde gegevens 

worden dan gecommuniceerd via het platform dat ter beschikking gesteld wordt door ACER. 

64. Het markttoezichtteam was betrokken bij de uitwerking van REMIT en is nu actief 

betrokken bij expertgroepen georganiseerd door ACER. Zij licht ook overige departementen 

van Nord Pool Spot in zodat het personeel op de hoogte gehouden wordt van de activiteiten 

van het markttoezichtteam en de ontwikkelingen binnen het kader van REMIT. Regelmatig, 

minstens twee keer per jaar, worden contactmomenten voorzien met de nationale regulerende 

autoriteiten om een nauwe samenwerking te garanderen. Nord Pool Spot heeft hiervoor reeds 

Memoranda van Overeenstemming ondertekend met de nationale regulerende autoriteiten in 

de Baltische en Noordse regio’s, alsook met ACER. Het markttoezichtteam, ACER, en de 

nationale regulerende autoriteiten komen minstens twee maal per jaar samen om een nauwe 

samenwerking te garanderen. 

                                                
7 https://www.nordpoolspot.com/globalassets/download-center/rules-and-regulations/market-conduct-
rules-trading-effective-from-16-june-2015.pdf 
8 Verordening (EU) Nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 
betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie 
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65. De CREG besluit dat op basis van de beschrijving gegeven in de aanvraag van Nord 

Pool Spot, Nord Pool Spot op datum van de aanvraag voldoet aan de voorwaarde gesteld in 

artikel 6, g), van de CACM GL. 

Evenwel, in het kader van het organiseren van haar activiteiten op de Belgische markt, raadt 

de CREG de minister aan om alvorens Nord Pool Spot de in artikel 7 van de CACM GL 

bedoelde taken opneemt, binnen een redelijke termijn de gedragscode van voor de Belgische 

markt meedeelt en deze publiceert op haar website.  

Daarenboven dienen praktische procedures meegedeeld te worden over de toekomstige 

samenwerking tussen het markttoezichtsteam van Nord Pool Spot en de CREG, waaronder 

het leveren van informatie over de structuur van het markttoezichtsteam verantwoordelijk voor 

het toezicht op de Belgische markt, en het opstellen van procedures en IT-systemen om 

relevante gegevens met betrekking tot de marktwerking uit te wisselen. 
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h) hij [de aanvrager] beschikt over de nodige transparantie- en 

vertrouwelijkheidsovereenkomsten met marktdeelnemers en de TSO's; 

66.  De aanvraag van Nord Pool Spot kadert de vertrouwelijkheid en transparantie met 

behulp van meerdere overeenkomsten zoals vermeld in paragrafen 40 en 41.  

67. Meer specifiek voor marktdeelnemers verbinden de “Participant Agreements” en 

“Client Agreements” Nord Pool Spot ertoe dat geen enkele partij kennis neemt van de 

activiteiten van andere marktdeelnemers. De marktdeelnemer verbindt zich er toe op geen 

enkel moment met Nord Pool Spot vertrouwelijke informatie uit te wisselen met betrekking tot 

haar activiteiten of de activiteiten van de marktdeelnemers voor wie zij optreedt. Beide 

overeenkomsten werden gevoegd als bijlage bij de aanvraag. 

68. Dit belet evenwel niet dat Nord Pool Spot akkoorden met een entiteit of een 

agentschap (met inbegrip van een regulerende entiteit, elke marktbeheerder of 

verrekeningsorganisme) kan afsluiten om informatie betreffende haar huidige en vroegere 

leden en betreffende lopende en afgesloten onderzoeken binnen het kader van REMIT, mee 

te delen. Daarnaast laten deze akkoorden ook toe andere informatie die zij kan opvragen bij 

de marktdeelnemers mee te delen aan de regulerende entiteit, de marktbeheerder of het 

verrekeningsorganisme. Deze clausules bevinden zich in de algemene voorwaarden van de 

deelnemersovereenkomst. 

69. De CREG besluit dat op basis van de beschrijving gegeven in de aanvraag van Nord 

Pool Spot, Nord Pool Spot op het ogenblik van de aanvraag voldoet aan de voorwaarde 

gesteld in artikel 6, h), van de CACM GL. 

Evenwel, de CREG raadt de minister aan om in het kader van zijn monitoringtaak de naleving 

van deze voorwaarde van dichtbij op te volgen rekening houdende met de uitbreiding van de 

activiteiten van Nord Pool Spot naar de Belgische elektriciteitsmarkt. 
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i) hij [de aanvrager] is in staat de nodige clearing en afwikkelingsdiensten te leveren; 

70. Voor de bespreking van de kapitalisatie en financiële zekerheid wordt verwezen naar 

paragrafen 21 en volgende van huidig advies wat betreft de aanwijzingscriteria van artikel 6, 

a), van de CACM GL. 

71. Technische, operationele, en contractuele afspraken voor de afwikkeling en 

vereffening werden afgesloten met ECC, APX Shipping, en APX. De afspraak met ECC 

faciliteert de afwikkeling en vereffening van uitgewisselde volumes via de interconnectoren 

Baltic, DK1, DK2. De afspraken met APX Shipping faciliteren de afwikkeling en vereffening 

van de impliciete uitwisselingen via NorNed op de day-ahead markt. De afspraken met APX 

faciliteren de afwikkeling en vereffening van de impliciete uitwisselingen via NorNed op de 

intra-day markt. 

72. Op basis van de beschikbare informatie, stelt de CREG vast dat Nord Pool Spot op 

het datum van de aanvraag voldoet aan de voorwaarde gesteld in artikel 6, i), van de CACM 

GL. 

 

j) hij [de aanvrager] is in staat de vereiste communicatiesystemen en -routines voor de 

coördinatie met de TSO's van de lidstaat op te zetten.”  

73. Voor de bespreking van de kennis en adequaatheid van IT-systemen, met inbegrip 

van die die de communicatie met de transmissienetbeheerders verzorgen, wordt verwezen 

naar paragrafen 35 en volgende van huidig advies wat betreft de aanwijzingscriteria van artikel 

6, b), van de CACM GL. 

74. Op basis van de beschikbare informatie, stelt de CREG vast dat Nord Pool Spot op 

het datum van de aanvraag voldoet aan de voorwaarde gesteld in artikel 6, j), van de CACM 

GL.  

De CREG raadt de minister ook aan om in het kader van zijn monitoringtaak de naleving van 

deze voorwaarde binnen het kader van de uitbreiding van de activiteiten van Nord Pool Spot 

naar België van dichtbij op te volgen, in concreto de akkoorden die afgesloten zullen worden 

met Elia om de communicatie naar de transmissienetbeheerder in België te verzorgen. 
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II. BESLUIT 

De CREG is van oordeel dat op datum van de aanvraag om als NEMO te worden aangeduid 

en zoals gericht aan de minister op 12 november 2015, Nord Pool Spot aantoont te voldoen 

aan de aanwijzingscriteria van artikel 6, van de verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie 

van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en 

congestiebeheer. 

Bijgevolg, is de CREG van oordeel dat de minister met toepassing van artikel 4.4 van de 

verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van 

richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer, Nord Pool Spot als NEMO 

kan aanduiden voor de uitvoering van de day-ahead en de intradaykoppeling en dit voor een 

initiële termijn van vier jaar. 

In het kader van de monitoring bedoeld in artikel 4.3, van de verordening (EU) 2015/1222 van 

de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende 

capaciteitstoewijzing en congestiebeheer en dit ten laatste alvorens Nord Pool Spot de in 

artikel 7, van de verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot 

vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer bedoelde 

taken opneemt, raadt de CREG de minister aan om Nord Pool Spot uit te nodigen gevolg te 

geven aan de vragen gesteld in huidig advies en de gevraagde informatie en stukken zoals 

uiteengezet in huidig advies mede te delen. 

 

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

               

Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Voorzitster van het Directiecomité 
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BIJLAGE 1 

AANVRAAG VAN NORD POOL SPOT AS TOT 

AANWIJZING VAN BENOEMDE 

ELEKTRICITEITSMARKTBEHEERDER (NEMO) 

 

[VERTROUWELIJK] 


