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EXECUTIVE SUMMARY 

Huidig advies heeft betrekking op het voorstel van Belpex NV/SA (hierna: Belpex) om het 

Marktreglement te wijzigen. Dit voorstel is ingediend met als doel het Transactieplatform 

Eurolight, dat momenteel gebruikt wordt voor de indiening van Orders op de drie segmenten 

van de Belpex Spotmarkt, te vervangen door de systemen die momenteel gebruikt worden 

door EPEX SPOT. Meer bepaald wenst Belpex het systeem M7 te gebruiken voor het “Belpex 

Continuous Intraday Market Segment” (Belpex CIM), en het systeem ETS voor de 

Marktsegmenten “Belpex Day Ahead Market” (Belpex DAM) en “Belpex Strategic Reserve 

Market” (Belpex SRM). 

Volgende wijzigingen aan het marktreglement worden door Belpex voorgesteld: 

- Het mogelijk maken van de anonieme openbaarmaking van de Blok Orders na de 

Veiling van het Marktsegment Belpex DAM; 

- De introductie van drie nieuwe uitvoeringsvoorwaarden voor het verhandelen van 

Orders op Belpex CIM, namelijk ‘Linked-Fill-or-Kill Order’, ‘Market Sweep Order’, 

en “Iceberg Order”; 

- Het mee in rekening brengen van een verhoging van interconnectiecapaciteit 

binnen het kader van de marktkoppeling bij continue handel; 

- De aanpassing van de te volgen procedure om een transactie te annuleren ten 

gevolge van een Manifeste Fout; 

De CREG adviseert de minister om, met toepassing van artikel 8, § 4 van het koninklijk besluit 

van 20 oktober 2005, wijzigingen aan het voorstel van Marktreglement van Belpex, zoals 

ingediend bij de minister op 7 juni 2016, op te leggen die rekening houden met de opmerkingen 

geformuleerd in huidig advies, of desnoods Belpex motiveert waarom hieraan geen gevolg zou 

kunnen worden gegeven. 

  



 

Niet-vertrouwelijk   4/31 

I. ADVIES 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna: 

de CREG) ontving van Belpex per e-mail op 8 juni 2016 een kopie van een brief samen met 

het dossier, gedateerd op 7 juni 2016 dat Belpex aan de minister van Energie, Leefmilieu en 

Duurzame Ontwikkeling (hierna: de minister) heeft gericht en waarin verzocht wordt om de 

voorgestelde wijzigingen van het marktreglement betreffende de uitwisseling van 

energieblokken goed te keuren. 

Op 21 juni 2016 ontving de CREG een brief van de minister, gedateerd op 15 juni 2016, waarin 

gevraagd werd een advies over de wijzigingen van het marktreglement over te maken. 

Aangezien het door de minister aan de CREG overgemaakte Belpex-dossier onvolledig was, 

werd een volledig dossier op vraag van de CREG door de minister via mail van 28 juni 2016 

overgemaakt aan de CREG. De CREG heeft 40 kalenderdagen de tijd om dit advies te 

formuleren, i.e. 7 augustus 2016 aangezien de CREG op 28 juni 2016 het volledig dossier van 

de minister heeft ontvangen.  

Bij de vraag naar advies is het Belpex-dossier gevoegd dat bestaat uit een toelichtingsnota, 

een versie van het marktreglement in track changes die de gevraagde wijzigingen oplicht, een 

versie van het marktreglement na toepassing van de gevraagde wijzigingen, en verder 

ondersteunend materiaal waaronder een uittreksel van een vergaderingsnota van de PMI 

Consultative Group, een presentatie betreffende “Iceberg Orders”, een uittreksel van de 

beschrijving van de functionaliteit van de shared order book (SOB) in de XBID-oplossing, een 

toelichting over de organisatie van markttoezicht onder REMIT bij EPEX SPOT, een uittreksel 

van de aanpassingen van de Gebruiksvoorwaarden volgend uit de aanpassingen van het 

marktreglement, en een uittreksel van de communicatie naar de leden van Belpex betreffende 

de migratie van het Eurolight systeem naar het M7 systeem gedateerd op 2 juni 2016. 

Belpex vraagt de goedkeuring van de wijzigingen aan het marktreglement overeenkomstig 

artikel 8, § 2, van het koninklijk besluit van 20 oktober 2005 met betrekking tot de oprichting 

en de organisatie van een Belgische markt voor de uitwisseling van energieblokken (hierna: 

het koninklijk besluit van 20 oktober 2005). Dit koninklijk besluit van 20 oktober 2005 schrijft 

het advies van de CREG uitdrukkelijk voor. Dit artikel bepaalt dat iedere wijziging die door 

Belpex aan het marktreglement voor de uitwisseling van de energieblokken wordt 

aangebracht, per aangetekende brief ter goedkeuring aan de minister moet worden 

voorgelegd. Binnen een termijn van 60 dagen vanaf de datum van ontvangst van de 

aangetekende brief waarin Belpex vraagt om de wijzigingen goed te keuren, dient de minister 
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deze wijzigingen na advies van de CREG en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten 

(hierna: de FSMA) goed te keuren of af te wijzen.  

Onderhavig voorstel werd goedgekeurd door het Directiecomité op de zitting van 19 juli 2016. 

In het eerste luik van het advies wordt het voorstel van wijziging van marktreglement 

gesitueerd in het relevante juridisch kader. In het tweede luik wordt in algemene termen het 

voorstel van Belpex besproken. Het derde luik bevat een artikelsgewijze bespreking van het 

voorgestelde en gewijzigde marktreglement. Een conclusie met de belangrijkste inhoudelijke 

opmerkingen sluit het advies af. 
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II. WETTELIJK KADER  

II.1 Europees recht 

1. Op 14 augustus 2015 is de verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 

juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer 

(hierna: CACM GL) in werking getreden.  

2. Luidens artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

zijn verordeningen verbindend in al haar onderdelen en rechtstreeks toepasselijk in elke 

lidstaat.  

3. Volgens het voorrangsbeginsel staat het Europese recht boven het nationale recht 

van de lidstaten. Het beginsel geldt voor alle verbindende Europese rechtshandelingen. De 

lidstaten kunnen dan ook geen nationale voorschriften toepassen die strijdig zijn met het 

Europese recht. 

4. Met toepassing van artikel 4.1, van de CACM GL moet elke lidstaat, waarvan het 

elektriciteitsnet is aangesloten op een biedzone in een andere lidstaat, uiterlijk vier maanden 

na de inwerkingtreding van de verordening één of meer NEMO (elektriciteitsmarktbeheerder) 

aanwijzen om de taken van eenvormige day-ahead- en/of intradaykoppeling uit te voeren.  

5. Bij ministerieel besluit van 28 januari 2016, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 

van 20 februari 2016, werd Belpex door de minister aangewezen als benoemde 

elektriciteitsmarktbeheerder (hierna: NEMO) met toepassing van artikel 4 van de CACM GL. 

Daarnaast werd ook Noord Pool AS door de minister aangewezen als NEMO bij ministerieel 

besluit van 28 januari 2016, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 februari 2016. 

6. Overeenkomstig artikel 7.1, van de CACM GL, treedt de NEMO op als 

marktbeheerder op nationale of regionale markten om in samenwerking met de TSO's 

eenvormige day-ahead- en intradaykoppeling uit te voeren. Hun taken omvatten het in 

ontvangst nemen van orders van marktdeelnemers, het opnemen van de algemene 

verantwoordelijkheid voor het matchen en toewijzen van orders in overeenstemming met de 

resultaten van de eenvormige day-ahead- en intradaykoppeling, het bekendmaken van prijzen 

en het clearen en afwikkelen van contracten die resulteren uit de transacties overeenkomstig 

de relevante overeenkomsten en voorschriften van de marktdeelnemers.  
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7. Wat de eenvormige day-ahead- en intradaykoppeling betreft, zijn de NEMO's met 

name verantwoordelijk voor de volgende taken: 

a) het ten uitvoer leggen van de in artikel 7.2, van de CACM GL bedoelde MCO-functies in 

coördinatie met andere NEMO's;  

b) het gezamenlijk vaststellen van de eisen voor de eenvormige day-ahead- en 

intradaykoppeling, de eisen voor de MCO- functies en het prijskoppelingsalgoritme, met 

betrekking tot alle kwesties die verband houden met de werking van de elektriciteitsmarkten, 

overeenkomstig artikel 7.2, van de CACM GL en de artikelen 36 en 37, van de CACM GL; 

c) het vaststellen van de maximum- en minimumprijzen, overeenkomstig de artikelen 41 en 

54, van de CACM GL;  

d) het anoniem maken en delen van de ontvangen orderinformatie die vereist is voor de 

uitoefening van de MCO- functies als bedoeld in artikel 7.2, van de CACM GL en in de artikelen 

40 en 53;  

e) het evalueren van de resultaten zoals berekend op basis van artikel 7.2, van de CACM GL 

bedoelde MCO-functies, het toewijzen van de orders op basis van deze resultaten, het 

definitief valideren van deze resultaten wanneer zij correct worden geacht, en het nemen van 

verantwoordelijkheid voor die resultaten, overeenkomstig de artikelen 48 en 60, van de CACM 

GL; 

f) het informeren van de marktdeelnemers over de resultaten van hun orders, overeenkomstig 

de artikelen 48 en 60, van de CACM GL; 

g) het optreden als centrale tegenpartijen voor de clearing en afwikkeling van de uitwisseling 

van energie, resulterend uit de eenvormige day-ahead- en intradaykoppeling, overeenkomstig 

artikel 68.3, van de CACM GL; 

h) het gezamenlijk met de relevante NEMO's en TSO's vaststellen van back-upprocedures 

voor de nationale of regionale marktwerking, overeenkomstig artikel 36.3, van de CACM GL, 

wanneer geen resultaten beschikbaar zijn van de MCO-functies overeenkomstig artikel 39.2, 

van de CACM GL, rekening houdend met de reserveprocedures als bedoeld in artikel 44, van 

de CACM GL; 

i) het gezamenlijk verstrekken van kostenprognoses en kosteninformatie met betrekking tot de 

eenvormige day-ahead- en intradaykoppeling aan de bevoegde regulerende instanties en de 

TSO's wanneer de NEMO-kosten voor de vaststelling, wijziging en uitvoering van eenvormige 
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day-ahead- en intradaykoppeling moeten worden gedekt door de bijdrage van de betrokken 

TSO's, overeenkomstig de artikelen 75 tot en met 77, van de CACM GL en artikel 80, van de 

CACM GL; 

j) in voorkomend geval en overeenkomstig de artikelen 45 en 57, van de CACM GL, het 

coördineren met TSO's van de vaststelling van regelingen betreffende meer dan één NEMO 

binnen een biedzone en het uitvoeren van eenvormige day-ahead- en/of intradaykoppeling 

overeenkomstig de goedgekeurde regelingen. 

8. Overeenkomstig artikel 7.2, van de CACM GL oefenen de NEMO's gezamenlijk met 

andere NEMO's MCO-functies1 uit. Deze functies zijn onder meer de volgende:  

a) het ontwikkelen en bijwerken van de algoritmes, systemen en procedures voor de 

eenvormige day-ahead- en intradaykoppeling, overeenkomstig de artikelen 36 en 51, van de 

CACM GL; 

b) de verwerking van inputgegevens inzake de zone overschrijdende capaciteit en de 

toewijzingsbeperkingen als verstrekt op grond van de gecoördineerde capaciteitscalculatoren, 

overeenkomstig de artikelen 46 en 58, van de CACM GL. 

Gelet op de huidig voorgestelde wijzigingen van het marktreglement dewelke onder meer 

verband houden met de implementatie van de CACM GL, wordt huidig advies gegeven onder 

voorbehoud de toepassing van artikel 9 van CACM GL op grond waarvan NEMOs verplicht 

zijn om binnen door deze verordening vastgestelde termijnen vereiste voorwaarden of 

methodologieën te ontwikkelen, welke na raadpleging van de markt, ter goedkeuring bij de 

bevoegde regulerende instantie, waaronder de CREG, moeten worden ingediend. Met andere 

woorden, het standpunt van de CREG zoals uiteengezet in huidig advies kan mogelijks 

wijzigen gelet op de toepassing van artikel 9 van de CACM GL. 

9. Overeenkomstig artikel 81.1, van de CACM GL mag een NEMO zijn, in het kader van 

CACM GL, toegewezen taken geheel of gedeeltelijk delegeren aan één of meer derde partijen 

op voorwaarde dat die derde partijen de desbetreffende taken ten minste even doeltreffend 

kunnen uitoefenen als de delegerende entiteit.  

                                                
1 marktkoppelingsbeheersfunctie (MCO-functie)”: de taak om de uit de day-ahead- en intradaymarkten 
voortkomende orders voor verschillende biedzones te matchen en simultaan zone overschrijdende 
capaciteiten toe te wijzen; 
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Ten minste even doeltreffend uitoefenen, betekent dat de derde aan wie de gedelegeerde 

taken zijn toegewezen, in staat moet zijn om aan de voorwaarden van artikel 6.1 van de CACM 

GL te voldoen. 

De delegerende entiteit, of de NEMO blijft verder verantwoordelijk voor het waarborgen van 

de inachtneming van de verplichtingen uit hoofde van deze verordening, met inbegrip van het 

waarborgen van de toegang tot de vereiste informatie ten behoeve van monitoring door de 

regulerende instantie. Dit betekent concreet dat de NEMO verantwoordelijk blijft voor de taken 

die gedelegeerd worden. 

Deze verantwoordelijkheid is niet beperkt tot het waarborgen van de toegang tot de vereiste 

informatie ten behoeve van monitoring door de regulerende instantie, maar houdt een gehele 

verantwoordelijkheid in ten aanzien van alle verplichtingen die voortvloeien uit de CACM GL. 

Het naar behoren uitvoeren van de taken is een verantwoordelijkheid die de NEMO op zich 

neemt naar de regulerende instanties enerzijds en naar de marktdeelnemers anderzijds. 

Deze verantwoordelijkheid kan op verschillende manieren uitgewerkt worden in de 

contractuele relaties tussen de NEMO, de derde partij en de marktdeelnemer. Wat zeker moet 

zijn is dat de marktdeelnemer één van beiden rechtstreeks moet kunnen aanspreken wanneer 

een fout begaan wordt door de derde partij bij de uitvoering van de taken die hem gedelegeerd 

zijn door de NEMO. 

II.2 Belgisch recht 

10. Huidige advies heeft betrekking op een wijziging van het marktreglement voor de 

energiebeurs Belpex, gestoeld op artikel 8, § 2, van het koninklijk besluit van 20 oktober 2005. 

11. Het koninklijk besluit van 20 oktober 2005 werd genomen ter uitvoering van artikel 18 

van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: de 

elektriciteitswet) en legt het reglementair kader vast waaraan energiebeurzen die elektriciteit 

als commodity verhandelen dienen te voldoen.  

 
Het besluit bevat de algemene basisbeginselen inzake de organisatie en het beheer van een 

dergelijke markt, de toegang ertoe en de werking ervan. Daarnaast kent het koninklijk besluit 

van 20 oktober 2005 aan de marktbeheerder/NEMO2 de bevoegdheid toe om een 

                                                

2 Vandaag genaamd de benoemde elektriciteitsmarktbeheerder (NEMO). 
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marktreglement en marktprocedure op te stellen.  

12. Het marktreglement bevat hierbij de algemene regels die gelden voor de 

respectievelijke markten, dat vooraf, na advies van de CREG en het FSMA ter goedkeuring 

moet worden voorgelegd aan de minister. De algemene regels opgesomd in artikel 8, § 1, van 

het koninklijk besluit van 20 oktober 2005 hebben betrekking op:  

- de toelating als marktdeelnemer van de markt en de opschorting of de herroeping 

van de hoedanigheid van marktdeelnemer; 

o Dit houdt dus verband met de voorwaarden om toegang te verkrijgen tot de 

markt, de voorwaarden om een deelnemersovereenkomst te kunnen afsluiten, 

de redenen waarom de deelnemersovereenkomst kan worden geschorst, 

hervat en beëindigd (ontbonden) door Belpex; 

- de verplichtingen en verbodsbepalingen die van toepassing zijn op de 

marktdeelnemers; 

o Dit houdt dus verband met de verplichtingen, de rechten en de 

verbodsbepalingen in hoofde van de marktdeelnemer; 

- de toegangsbijdragen en de vergoedingen en kosten voor de werking van de 

markt; 

o Dit houdt verband met alle financiële voorwaarden om toegang te hebben tot 

de markt zoals daar ook zijn de toegangsbedragen waaronder de vaste en 

variabele vergoedingen voor toegang tot de beurs, vaste en variabele 

vergoedingen voor toegang tot bijhorende diensten (zoals de afwikkelings- en 

vereffeningsdiensten), de minimale waarborgen en andere 

betalingsverplichtingen; 

- het plaatsen van orders op de markt; 

o Dit houdt verband met de regels inzake verhandeling waaronder bepalingen 

betreffende onder meer het order volume, de maximale en minimale order prijs, 

de aangeboden type orders, de indieningsvoorwaarden, de 

uitvoeringsvoorwaarden, en de verdeling van verantwoordelijkheid voor de 

geldigheid en juistheid van orders; 

- de fixing; 

o Dit houdt verband met onder meer de verschillende fases, inclusief de 

marktkoppeling, waarop aankoop- en verkooporders van een marktsegment 

worden samengebracht met het oog tot het afsluiten van contracten voor 
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uitwisseling van elektriciteit en de informatie die per fase ter beschikking gesteld 

wordt aan de marktdeelnemer; 

- de gedragsregels die moeten worden nageleefd bij elke transactie op de markt; 

o Onder meer de rechten en plichten van Belpex en diens onderaannemers en 

de marktdeelnemers. Deze omvatten onder meer gedragsregels met betrekking 

tot marktmanipulatie en het gebruik van voorkennis. 

- het toezicht over de naleving van de marktregels en -procedures, evenals de 

toepasselijke sancties en procedures in geval van schending van de marktregels 

en -procedures. 

- Deze omvatten onder meer de informatie die Belpex kan opvragen aan de 

marktdeelnemer om zelf te analyseren en om te delen met de CREG, de 

verschillende disciplinaire sancties die Belpex kan opleggen en de 

bijhorende procedure. 

Het marktreglement is van toepassing op de marktdeelnemers en op de 

marktbeheerder/NEMO3. Het koninklijk besluit van 20 oktober 2005 laat de minister ook steeds 

toe om zelf wijzigingen aan het marktreglement op te leggen. Bijvoorbeeld in het kader van 

een onvolledig of deficiënt marktreglement of indien algemene regels, al dan niet verhuld als 

uitvoeringsbepalingen, zouden zijn opgenomen in de marktprocedures in plaats van het 

marktreglement4. 

Het deelnemerscontract dat afgesloten wordt met de marktbeheerder/NEMO moet voldoen 

aan de voorwaarden zoals bepaald in het marktreglement. 

13. De marktprocedures worden opgesteld door de marktbeheerder/NEMO. Deze 

procedures bevatten uitvoeringsbepalingen van het marktreglement en kunnen eenzijdig door 

de marktbeheerder/NEMO worden gewijzigd. De marktprocedures beschrijven de procedure 

hoe een deelnemersovereenkomst wordt afgesloten, berekent met toepassing van het 

marktreglement welke bedragen voor de toegang tot de markt en vergoedingen en kosten voor 

de werking van de markt opgenomen in het marktreglement verschuldigd zijn, alsook de wijze 

van betaling.  

 

Het gaat hier om maatregelen ter verduidelijking/aanvulling van het marktreglement welke 

slechts ter informatie aan de minister, de CREG en de FSMA worden meegedeeld. Dergelijke 

                                                
3 Zie artikel 8, § 1, van het koninklijk besluit van 20 oktober 2005. 
4 Zie artikel 8, § 4 van het koninklijk besluit van 20 oktober 2005 
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concrete afspraken en werkingsregels, die inhoudelijk niets aanbrengen aan de relatie tussen 

marktdeelnemer en marktbeheerder/NEMO, dienen immers over de nodige flexibiliteit te 

kunnen beschikken zodat de marktbeheerder/NEMO snel gepaste maatregelen kan nemen in 

het licht van een gewijzigde marktsituatie. 

14. Met toepassing van artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit van 20 oktober 2005 is de 

marktbeheerder/NEMO verantwoordelijk voor de exploitatie, de ontwikkeling en het bestuur 

van elke markt waarvan hij marktbeheerder/NEMO is. Dit houdt onder meer in dat hij de 

voorwaarden moet bepalen van de contractuele relaties tussen de marktbeheerder/NEMO en 

de marktdeelnemer, waarbij hij waakt over de niet-discriminatie en de transparantie wat de 

toegang tot de markt betreft (artikel 5, § 1, 3°, van het koninklijk besluit van 20 oktober 2005).  

15. De toegang tot de markt voor een marktdeelnemer wordt afhankelijk gesteld van het 

afsluiten van een deelnemerscontract met de marktbeheerder/NEMO. Zoals hoger reeds 

gezegd, mag het deelnemerscontract geen andere voorwaarden bevatten dan deze 

opgenomen in het marktreglement daar het contract aan deze voorwaarden moet voldoen.  

De toegang tot de markt kan slechts geweigerd worden indien de marktdeelnemer niet voldoet 

aan één of meerdere toelatingsvoorwaarden zoals opgenomen in het koninklijk besluit van 20 

oktober 2005 en/of het marktreglement (voorafgaande ministeriële goedkeuring vereist) en/of 

de marktprocedures (geen voorafgaande ministeriële goedkeuring vereist) (artikel 9, van het 

koninklijk besluit van 20 oktober 2005).  

 

Met andere woorden, naast de toegangsvoorwaarden opgenomen in het besluit vormen de 

toegangsvoorwaarden opgenomen in het marktreglement een belangrijk onderdeel van de 

toegang tot de markt. Zij regelen de toegang van de marktdeelnemer tot de beurs, reden 

waarom een voorafgaande goedkeuring door de minister vereist is. Het is op basis van deze 

voorwaarden dat een deelnemersovereenkomst wordt afgesloten. 

16. De vrije toegang tot de markt is essentieel onderdeel voor de vrijmaking van de 

elektriciteitsmarkt en derhalve van openbare orde. Marktregels inzake day-ahead- en 

intradaykoppeling moeten zorgen voor een efficiënt en modern systeem voor 

capaciteitstoewijzing en congestiebeheer, waarbij elektriciteitshandel wordt vergemakkelijkt, 

het netwerk efficiënter wordt gebruikt en concurrentie wordt gestimuleerd ten bate van de 

consument. 

 

Opdat er concurrentie op de elektriciteitsmarkt zou kunnen zijn en de eindafnemers 

daadwerkelijk hun leverancier van elektriciteit zouden kunnen kiezen, is het essentieel dat de 
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marktdeelnemers gegarandeerd toegang tot de markt hebben en dat zij van dit recht kunnen 

genieten op een niet-discriminatoire wijze. Daarbij komt dat vandaag op de Belgische 

elektriciteitsmarkt enkel Belpex actief is voor het beheer van de markt. Zelfs indien Noord Pool 

SA ook actief zou worden op de Belgische markt zou een toereikend niveau van competitie 

niet automatisch gegarandeerd zijn. Marktdeelnemers hebben dus geen andere keuze dan 

zich tot Belpex te richten om toegang te verkrijgen tot de markt. Het recht van toegang tot de 

markt is dan ook een basisprincipe en een principieel recht dat niet beperkend mag worden 

geïnterpreteerd. Elke uitzondering op of beperking van dit recht moet uitdrukkelijk voorzien zijn 

en beperkend geïnterpreteerd worden.  

 

Zo bepaalt artikel 9, van het koninklijk besluit van 20 oktober 2005 dat de 

marktbeheerder/NEMO de toegang tot de markt enkel geldig kan weigeren indien de 

marktdeelnemer niet voldoet aan één of meerdere toelatingsvoorwaarden zoals opgenomen 

in het koninklijk besluit van 20 oktober 2005 en/of het marktreglement en/of de 

marktprocedures. Bovendien moeten de beslissingen van weigering van toelating worden 

gemotiveerd en een kopie hiervan moet aan de CREG worden meegedeeld. 

17. Hiermee rekening houdende (inhoudelijk verschil tussen marktreglement en 

marktprocedures enerzijds en het recht van toegang tot de markt anderzijds) spreekt het voor 

zich dat de ministeriële goedkeuring van de toegangsvoorwaarden opgenomen in het 

marktreglement, en de controle hierbij door de CREG en de FSMA, niet kan worden ontlopen 

door voorwaarden voor de toegang tot de markt als uitvoeringsbepalingen te bestempelen en 

deze aldus te verwerken in de marktprocedures. Een dergelijke praktijk zou een uitholling zijn 

van het marktreglement en een schending van artikel 8, § 1, van het koninklijk besluit van 20 

oktober 2005, wat vanzelfsprekend onaanvaardbaar is. Bovendien, zou dit aanleiding kunnen 

geven tot het creëren van onnodige drempels inzake vrije toegang tot de markt, hetgeen strijdig 

is met de openbare orde. 

 

Hiermee rekening houdende is de CREG dan ook bevoegd om de uitvoeringsregels 

opgenomen in de marktprocedures te toetsen aan de elektriciteitswetgeving en, in het 

bijzonder, aan het koninklijk besluit van 20 oktober 2005 en kan ze nagaan in hoeverre 

bepaalde van deze regels al dan niet onnodige drempels opleggen inzake vrije toegang tot de 

markt, hetgeen strijdig is met de openbare orde en/of al dan niet deze regels thuishoren in het 

marktreglement.  

 

Mocht blijken dat de marktprocedures of andere documenten waarnaar verwezen wordt in het 

marktreglement met bovenvermelde principes strijdig zouden zijn, op directe of indirecte wijze, 
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omdat zij algemene regels bevatten en/of omdat zij de vrije toegang tot de markt belemmeren, 

wijst de CREG de minister erop dat hij wettelijk de bevoegdheid heeft om te allen tijde 

wijzigingen aan het marktreglement op te leggen op basis van artikel 8, § 4, van het koninklijk 

besluit van 20 oktober 2005. 

18. De marktbeheerder/NEMO mag de uitvoering van zijn taken delegeren aan derden 

voor zover de medecontractanten van de marktbeheerder/NEMO geen producenten, 

leveranciers of tussenpersonen zijn (artikel 5, § 2, van het koninklijk besluit van 20 oktober 

2005). 

 

Evenwel, artikel 11, van het koninklijk besluit van 20 oktober 200 bepaalt dat met het oog op 

het garanderen van de anonimiteit van de deelnemers, de marktbeheerder/NEMO in eigen 

naam maar voor rekening van de betrokken persoon nomineert. Daartoe sluit de 

marktbeheerder/NEMO met de transmissienetbeheerder een overeenkomst van 

toegangsverantwoordelijke af (artikel 11, van het koninklijk besluit van 20 oktober 2005). 

Met toepassing van artikel 81.1, van de CACM GL is het de marktbeheerder/NEMO evenwel 

toegelaten om de in het kader van CACM GL toegewezen taken geheel of gedeeltelijk te 

delegeren aan één of meer derde partijen op voorwaarde dat die derde partijen de 

desbetreffende taken ten minste even doeltreffend kunnen uitoefenen als de delegerende 

entiteit. De CREG verwijst naar paragraaf 9 van huidig advies. 

Andere taken die niet onder toepassing vallen van de CACM GL, vallen onder toepassing van 

het koninklijk besluit van 20 oktober 2005 inzake delegatie. 

De rechtsfiguur “in eigen naam maar voor rekening van”, zoals bepaald in het koninklijk besluit 

van 20 oktober 2005, houdt een commissiecontract in. Het commissiecontract is een 

overeenkomst waarbij iemand (de commissionair) zich verbindt om - tegen vergoeding - in 

eigen naam maar voor rekening van een ander (de commissiegever) één of meer 

rechtshandelingen te stellen met betrekking tot het juridisch verkeer van goederen of diensten. 

 

De commissionair handelt ten opzichte van zijn opdrachtgever als een lasthebber. Volgens 

artikel 1984 BW is lastgeving of volmacht: "een handeling waarbij een persoon aan een ander 

de macht geeft om iets voor de lastgever en in zijn naam te doen". De commissionair handelt 

dus voor rekening van zijn lastgever, aan wie hij verantwoording moet afleggen. De 

commissionair is verplicht zijn taak behoorlijk uit te voeren en de identiteit van zijn 

opdrachtgever geheim te houden. De contracterende derde bezit daarentegen geen enkele 

vordering op de opdrachtgever 



 

Niet-vertrouwelijk   15/31 

19. Voor de financiële afwikkeling van de transactie daarentegen laat het koninklijk besluit 

van 20 oktober 2005 toe dat dit hetzij door de marktbeheerder zelf, hetzij door de onderneming 

gebeurt waarmee de marktbeheerder samenwerkt. De bankgarantie die hiervoor gevraagd 

kan worden, wordt bepaald in functie van het volume en de waarde van de transactie, hetgeen 

dagelijks kan worden aangepast (artikelen 14 en 15, van het koninklijk besluit van 20 oktober 

2005). 

Deze mogelijkheid is eveneens voorzien in artikel 68, van de CACM GL. 
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III. Het voorstel van Belpex 

III.1 Globale bespreking van de wijzigingen van het 
marktreglement 

III.1.1 Voorgestelde wijzigingen 

20. Belpex wenst het marktreglement aan te passen zodat het huidige systeem voor de 

invoering van en handel in energieblokken kan vervangen worden door de systemen die 

momenteel in gebruik zijn door EPEX SPOT. 

21. Belpex stelt daarom dat volgende wijzigingen in het marktreglement zich opdringen 

teneinde de functionaliteit van het nieuwe systeem te weerspiegelen: 

- Het mogelijk maken om geanonimiseerde Blok Orders openbaar te maken na de 

Veiling van de Belpex Day-ahead marktsegment (Belpex DAM): Alhoewel deze 

functionaliteit niet als inherent kan beschouwd worden aan het gebruikte systeem 

om energieblokken te verhandelen, schrijft Belpex in haar dossier dat deze 

aanpassing op vraag van meerdere Deelnemers en de vertegenwoordigers van de 

Market Development Advisory Board (MDAB) door Belpex voorgesteld wordt. 

Deze openbaarmaking in samengevatte of verkorte vorm dient volgens Belpex het 

doel de transparantie van de markt te verhogen waardoor marktactoren hun 

prijsvoorspellingen kunnen verbeteren zonder een inbreuk te vormen op Artikel 7, 

§3, 5° en 7° van het KB. Belpex refereert ook naar voorbeelden van gelijkaardige 

openbaarmakingen van blok orders in Frankrijk, Duitsland, en Zwitserland. 

- De introductie van drie nieuwe uitvoeringsvoorwaarden voor Orders (Beperkte 

Orders, Blok Orders, en Marktorders) ten gevolge van de ingebruikname van het 

systeem M7 voor het invoeren en verhandelen van Orders op de Belpex CIM: 

“Linked Kill-Or-Fill”, “Market Sweep”, en “Iceberg Orders”. Belpex schrijft dat de 

toevoeging van deze drie uitvoeringsvoorwaarden het handelen gemakkelijker 

maakt voor Deelnemers omdat bepaalde handelingen geautomatiseerd worden. 

Kleinere Deelnemers zouden hierdoor dezelfde technische middelen hebben als 

de grotere marktdeelnemers. Belpex merkt ook op dat deze functionaliteiten reeds 

in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland bestaan. De drie uitvoeringsvoorwaarden 

worden in sectie III.1.2 dieper besproken. 

- De aanpassing van de manier waarop verhogingen van interconnectiecapaciteit 

mee in rekening gebracht worden bij de marktkoppeling tijdens continue handel: 
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Belpex stelt voor om, bij een verhoging van de interconnectiecapaciteit tijdens 

continue handel op het Marktsegment Belpex CIM, alle Orders in het Orderboek 

van Belpex CIM te vergelijken met alle Orders in gekoppelde markten via een 

ogenblikkelijke Veiling. Belpex beweert dat dit een maximale welvaart creëert en 

de interconnectiecapaciteit op een economisch evenwichtige manier verdeelt.  

- De aanpassing van de procedure betreffende de annulering van een transactie ten 

gevolge van een Manifeste Fout: Het Transactieplatform M7 laat volgens Belpex 

de Deelnemer toe om zijn verzoek via dit systeem in te dienen. Daarna dient de 

Deelnemer telefonisch het verzoek te bevestigen. Belpex stelt voor om de huidige 

regel die oplegt dat een transactie enkel geannuleerd kan worden mits 

toestemming van de tegenpartij van de transactie te verwijderen om de procedure 

bij Manifeste Fout in overeenstemming te brengen met de regel in Frankrijk, 

Duitsland, en Zwitserland. Bijlage 7 toont dat bijlage 6 van de Gebruikersprocedure 

wordt aangepast om temporele beperkingen op te leggen waarbij (i) het verzoek 

geformuleerd moet worden binnen minder dan 5 minuten na het afsluiten van de 

transactie in tegenstelling tot de 20 minuten in de huidige Gebruikersprocedure, 

en (ii) minstens 15 minuten voordat de handel in het relevante Contract voor de 

transactie eindigt. 

Belpex beweert in haar dossier dat dit voorstel reeds voorgesteld werd aan de 

Deelnemers binnen het kader van de adviesgroep betreffende de integratie van de 

markten van de beurzen EPEX SPOT, APX, en Belpex, en dat de Deelnemers zelf 

voorstander zijn om de marktregels van de verschillende beurzen te harmoniseren. 

22. Tot slot vermeldt Belpex dat zij voorziet alle Deelnemers te informeren en op te leiden 

zodat zij voldoende voorbereid zijn alvorens de nieuwe procedures en functionaliteiten zouden 

ingaan. Belpex verwijst naar een communicatie die ze zou uitgestuurd hebben naar de 

Deelnemers op 2 juni 2016 (bijlage 8 van het dossier). Tijdens de zomer van 2016 worden 

hierover meerdere workshops georganiseerd door Belpex. 

III.1.2 Algemene opmerkingen van de CREG 

23. De voorgestelde wijzigingen kaderen allen in een operationele optimalisatie van 

Belpex binnen EPEX SPOT: een harmonisatie van de systemen voor het organiseren van de 

verhandeling van Orders laat toe om schaalvoordelen te genereren in de vorm van 

gereduceerde informatiseringskosten ten opzichte van het onderhouden van verschillende 

aparte systemen. Het dossier vermeldt niet hoe groot de gegenereerde voordelen zijn noch 

welke impact dit zou hebben op de Vergoedingen ten laste van de Deelnemers. 
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In deze sectie analyseert de CREG de duidelijkheid en de impact van de voorgestelde 

aanpassingen op de toegang tot de markt van de Deelnemers, de marktwerking, en de 

transparantie en integriteit van de markt. Een brede consultatie georganiseerd door Belpex 

over deze aanpassingen bij haar Deelnemers wordt daarom als nuttig en noodzakelijk aanzien. 

Op basis van Bijlage 3 van het dossier kan afgeleid worden dat de vertegenwoordigers van de 

Post Merger Integration Consultative Group (PMI CG) de harmonisatie van systemen steunen 

en dat kostenreducties verwacht worden.  

Het aantal vertegenwoordigers binnen deze groep vertegenwoordigt niettemin slechts 15% 

van alle Deelnemers momenteel actief op de Belpex beurs, zijnde Belgische marktdeelnemers, 

waardoor deze consultatie niet als voldoende breed beschouwd kan worden. De CREG 

adviseert de minister dat, bij toekomstige aanpassingen en/of opgelegde wijzigingen van het 

marktreglement, Belpex de volledige Belgische markt hierover raadpleegt. De verplichting van 

een volwaardige marktraadpleging vloeit trouwens ook voort uit artikel 12, van de CACM GL 

hetgeen voor de CREG inclusief de Belgische marktdeelnemers betekent. 

24. De harmonisatie van systemen met betrekking tot de organisatie van de Belpex DAM 

en Belpex CIM markten leiden tot een fundamentele verandering in de middelen die Belpex 

ter beschikking heeft om haar NEMO functies en taken uit te voeren. Artikel 6(1)(a) stelt 

duidelijk dat technische infrastructuur en informatietechnologieën onderdeel uitmaken van de 

voorwaarden om als NEMO aangewezen te zijn. Elke wijziging ten aanzien van het door de 

marktoperator ingediende dossier betreffende de aanduiding tot NEMO moet officieel ter 

kennis gebracht worden aan de aanwijzende autoriteit, in casu de minister (artikel 3, § 4, van 

het koninklijk besluit van 20 oktober 2005). Immers, aanwijzingscriteria moeten door de 

NEMO/Belpex permanent worden nageleefd. 

Daarnaast beschikt de CREG over de wettelijke bevoegdheid om met toepassing van de 

elektriciteitswet (onder meer artikel 23, § 2, 21° van de elektriciteitswet) en met toepassing van 

artikel 19 van het koninklijk besluit van 20 oktober 2005, de naleving van de wetgeving door 

de marktbeheerder/NEMO te controleren, hetgeen inclusief ook de naleving van de 

aanwijzingscriteria inhoudt.  

De CREG werd door Belpex op de hoogte gebracht dat EPEX SPOT in de zeer nabije 

toekomst een dossier zal indienen om aangeduid te worden als NEMO in België. Evenwel, 

zolang de NEMO aanwijzing van Belpex niet is ingetrokken, is Belpex wettelijk verplicht de 

minister officieel op de hoogte te brengen van elke mogelijke wijziging inzake de criteria voor 

de aanwijzing van NEMO. Het officieel ter kennis brengen betekent inclusief het meedelen van 
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alle relevante documenten of contracten die staven of Belpex als NEMO nog over afdoende 

middelen beschikt om haar taken en functies uit te oefenen als NEMO.  

Gelet op de wettelijke bevoegdheid van de CREG inzake controle van de naleving door Belpex 

van de op haar van toepassing zijnde wetgeving, inclusief de aanwijzingscriteria NEMO, 

verzoekt de CREG Belpex haar gelijktijdig met de minister dezelfde informatie ter kennis te 

brengen, alsmede ook van elke wijziging in de uitoefening van haar activiteiten als NEMO, 

zowel onder toepassing van de CACM GL als onder toepassing van het koninklijk besluit van 

20 oktober 2005. Dit laatste betekent onder meer taken en/of activiteiten alsook de manier 

waarop deze taken en/of activiteiten worden uitgeoefend en uitbesteed worden aan EPEX 

SPOT, ECC en of andere derde partij.  

25. De eerste aanpassing omvat de openbaarmaking van Blok Orders op een anonieme 

wijze. De CREG is voorstander van de openbaarmaking van anonieme gegevens die leiden 

tot een verbeterde transparantie rond het tot stand komen van marktresultaten aangezien dit 

het vertrouwen in de markt ten goede komt. Het niveau van anonimiteit dat gegarandeerd kan 

worden is niettemin niet noodzakelijk beperkt tot het verwijderen van de naam van de 

Deelnemer die het Blok Order heeft ingediend. Een aggregatie van Blok Orders, naast het 

anonimiseren ervan, kan gewenst zijn om indirecte identificatie van Deelnemers, en bijgevolg 

ook hun biedstrategie, te voorkomen. 

Het doel van deze aanpassing, i.e. Deelnemers tot betere prijsvoorspellingen te laten komen, 

kan een impact hebben op de integriteit van de markt: Deelnemers worden immers verwacht 

om Orders competitief in te bieden. De CREG is van mening dat Deelnemers moeten 

beschikken over een uitgebreide keuze aan uitvoeringsvoorwaarden en type Orders om hun 

bereidheid tot kopen/verkopen efficiënter aan te geven. Het publiceren van geanonimiseerde 

Blok Orders leidt evenwel tot transparantie wat op haar beurt zou moeten leiden tot competitief 

biedgedrag. 

Het openbaar maken van Blok Orders op een anonieme wijze is een verplichting die voortvloeit 

uit artikel 7.1, d), van de CACM GL waarbij NEMOs verantwoordelijk zijn voor het anoniem 

maken en delen van de ontvangen orderinformatie die vereist is voor de uitoefening van de 

MCO-functies als bedoeld in artikel 7.2 en in de artikelen 40 en 53, van de CACM GL. 

26. De CREG is van mening dat de toevoeging van functionaliteiten op Belpex CIM een 

logische stap is in de ontwikkeling van het Marktsegment. De CREG moedigt het initiatief van 

Belpex aan om alle Deelnemers over het gebruik van deze producten in te lichten, inclusief de 

Belgische markt. Een uneven playing field is immers een mogelijk risico bij de introductie van 

op buitenlandse beurzen reeds bestaande functionaliteiten: sommige Deelnemers zouden een 
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competitief voordeel kunnen hebben over anderen op basis van hun reeds uitgebreide ervaring 

met deze functionaliteiten via hun activiteiten in het buitenland. Dit uneven playing field kan 

vermeden worden door Deelnemers de mogelijkheid te bieden reeds ervaring op te doen met 

het afstemmen van deze uitvoeringsvoorwaarden met het doel dat de Deelnemer wenst te 

bereiken.  

27. Het invoeren van een ogenblikkelijke Veiling op de Belpex CIM waarbij, wegens een 

verhoging van de interconnectiecapaciteit, alle Orders in de via de markten gekoppelde 

Orderboeken worden geëvalueerd op basis van het criterium van maximale sociale welvaart, 

wordt aangemoedigd door de CREG. 

28. Tot slot, begrijpt de CREG dat de nood aan een voorafgaande toestemming van de 

tegenpartij van het Contract vooraleer een transactie geannuleerd kan worden ten gevolge 

van een verzoek door de Gemachtigde Gebruiker op basis van een Manifeste Fout beperkend 

kan werken (artikel 39.2 van het Marktreglement). Immers, zoals vandaag in het 

marktreglement is voorzien heeft de tegenpartij, ongeacht de Manifeste Fout, geen enkele 

prikkel om de transactie te annuleren indien deze winstgevend is. 

De CREG merkt op dat voorgestelde aanpassing van de termijnen en de definitie van wat kan 

gelden als Manifeste Fout niet opgenomen zijn in het Marktreglement maar in de 

Gebruikersprocedure, zoals reeds het geval was voor de aanpassing. Bij aanpassing van het 

Transactieplatform moet hoofdstuk 3 in de Gebruikersprocedure ook aangepast worden en 

volledig geïntegreerd worden in het Marktreglement. De Gebruikersprocedure is immers een 

onderdeel van de Marktprocedures en mag dus enkel uitvoeringsvoorwaarden van het 

Marktreglement bevatten. 

29. De CREG moedigt de organisatie van workshops omtrent de nieuwe functionaliteiten 

en procedures tijdens de zomer van 2016 aan maar wijst erop dat deze workshops 

georganiseerd moeten worden alvorens de aanpassingen van het Marktreglement van kracht 

worden en voor alle Deelnemers actief op de Belpex Spot Market om een level playing field te 

garanderen bij het ingaan van deze aanpassingen. 

Meer zelfs, zoals hoger reeds gemeld, zijn NEMOs verplicht om overeenkomstig artikel 12 van 

de CACM GL effectieve raadplegingen te organiseren, hetgeen voor de CREG ook de 

Belgische markt inhoudt. De CREG adviseert de minister om Belpex de voorwaarde op te 

leggen om bij elke toekomstige wijziging van het Marktreglement en de Marktprocedures 

voorafgaand een effectieve raadpleging te organiseren.  
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III.2 Artikelsgewijze bespreking van de wijzigingen aan het 
marktreglement 

30. Hierna onderzoekt de CREG artikelsgewijs de wijzigingen aangebracht door Belpex 

aan het Marktreglement op grond van artikel 8, § 1, van het koninklijk besluit van 20 oktober 

2005. 

Het ontbreken van opmerkingen over de door Belpex ingediende wijzigingen en over andere 

bepalingen van het Marktreglement die niet worden gewijzigd, 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. 

Artikel 25 Vertrouwelijkheid 

31. De CREG stelt vast dat ‘en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van dit artikel’ 

toegevoegd werd, net als ‘niet-geanonimiseerde’. Het woord ‘individuele’ werd geschrapt. 

32. De toevoeging dient het doel om Blok Orders op geanonimiseerde wijze te kunnen 

publiceren. De CREG merkt wel op dat de beschrijving in alinea 4 niet gelimiteerd is tot Blok 

Orders, maar tot alle Orders (Beperkte Orders, Blok Orders, Marktorders) en Contracten. 

Belpex krijgt door deze wijziging de mogelijkheid om individuele, niet-geaggregeerde, 

geanonimiseerde Orders en Contracten te mee te delen aan derden. Dit is niet conform de 

algemene argumentatie van Belpex dat zich beperkt tot Blok Orders. De CREG zal, in het 

kader van zijn monitoringtaak, de geschiktheid van het niveau van vertrouwelijkheid van 

dichtbij op te volgen, conform Artikel 6(1)(h), rekening houdend met de bovenstaande risico’s. 

Verder voegt de CREG hieraan toe dat artikel 25 van het marktreglement in overeenstemming 

gebracht moet worden met artikel 13 van de CACM GL. Het volstaat niet langer dat verwezen 

wordt naar het koninklijk besluit van 20 oktober 2005. 

De CREG adviseert de minister om met toepassing van artikel 8 § 4, van het koninklijk besluit 

van 20 oktober 2005 een wijziging op te leggen aan het marktreglement waardoor artikel 25 

van het marktreglement in overeenstemming gebracht wordt met artikel 13 van de CACM GL.  

Artikel 31 Orders 

33. In sectie 31.5.2 Uitvoeringsvoorwaarden voor Beperkte Orders worden de volgende 

drie functionaliteiten toegevoegd: 
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“Linked-Fill-or-Kill Orders” (“LFOK Orders”) of « gezamenlijk volledig uitgevoerd of 

geannuleerd »: twee (2) FOK Orders of meer (tot honderd (100)) die een gezamenlijke 

voorwaarde hebben voor uitvoering. 

Indien deze LFOK Orders niet onmiddellijk volledig worden uitgevoerd zodra deze in het 

Orderboek zijn geregistreerd, dan worden deze Orders volledig en automatisch geannuleerd. 

“Market Sweep Orders” of « Orders die de markt vegen ». Een Market Sweep Order bestaat 

uit meerdere aaneengesloten Beperkte Orders (individuele uren) en wordt alleen uitgevoerd 

met andere Beperkte Orders. Afhankelijk van de limietprijs van de Order, de hoeveelheid en 

de samenstelling van het Orderboek, is het mogelijk dat niet alle Beperkte Orders opgenomen 

in het tijdslot kunnen worden uitgevoerd. Het uitvoerbare volume is mogelijk ook verschillend 

voor elke Beperkte Order. Market Sweep Orders worden niet opgenomen in het Orderboek en 

het niet uitgevoerde gedeelte wordt onmiddellijk en automatisch geannuleerd. 

“Iceberg Orders”: een Order met een groot volume, verdeeld in meerdere Orders met een 

kleiner volume die achtereenvolgens in het Orderboek worden geregistreerd. Deelnemers 

bepalen het totale volume en het initiële volume. 

- de eerste Order heeft betrekking op het initiële volume, 

- een opeenvolging van Orders maken de uitvoering mogelijk van het resterende 

volume. Iedere Order heeft betrekking op hetzelfde volume als het initiële volume en 

er zijn evenveel Orders om het totale volume te bereiken. Elke opeenvolgende Order 

wordt in termen van prioriteit in het Orderboek behandeld als een nieuwe Order. In het 

geval van noodzakelijke afronding, kent de laatste Order een kleiner volume dan het 

initiële volume. 

34. De CREG steunt het toevoegen van uitvoeringsvoorwaarden die Deelnemers toelaten 

hun biedgedrag te verfijnen met als doel de onderliggende technische en temporele 

beperkingen van hun portfolio van productie-eenheden efficiënter in te bieden. Dit leidt tot een 

efficiëntere prijsvorming. 

Linked Fill-Or-Kill Orders laten bijvoorbeeld toe om risicovrijer in te bieden dan individuele Fill-

Or-Kill Orders aangezien marktdeelnemers expliciet hun bereidwilligheid om gelijktijdig te 

handelen in meerdere niet-consecutieve uren kunnen aanduiden zonder het risico te lopen dat 

slechts een deel van deze bereidwilligheid wordt geaccepteerd in de markt.  

Market Sweep Orders omvatten opeenvolgende uren en laten de marktdeelnemer toe snel te 

handelen op de continue markt te handelen. Elk Order van de Market Sweep Order wordt 
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volledig op partieel uitgevoerd op basis van de aangeboden volume en prijs. Deze 

uitvoeringsvoorwaarde laat de marktdeelnemer toe om op een snelle manier te ageren op de 

markt met als doel een bepaald volume te verhandelen, voor zover de diepte van het 

orderboek dit toelaat. 

Iceberg orders laten toe om, indien de marktdeelnemer een groot volume wenst te 

verhandelen, dit volume op te splitsen in kleinere delen. Zo vermijdt de marktdeelnemer zijn 

volledige onderhandelingspositie vrij te geven ten opzichte van de andere deelnemers: de 

nood om een groot volume te verhandelen wijst immers op een plotse verandering van 

afgedekte positie van de marktdeelnemer. Iceberg orders worden daarom onder meer gebruikt 

bij bijvoorbeeld een plotse onbeschikbaarheid van een centrale. 

35. De CREG ziet een risico bij het introduceren van deze uitvoeringsvoorwaarden op 

vlak van transparantie: bij het gebruik van Iceberg Orders ten gevolge van een plotse 

onbeschikbaarheid van een centrale dient de informatie van deze onbeschikbaarheid nog altijd 

openbaar gemaakt te worden in overeenstemming met de verplichtingen opgelijst in Artikel 4 

van Verordening (EU) Nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 

2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt (REMIT). Zolang 

aan deze verplichtingen niet voldaan is, is de handel op basis van deze informatie niet 

toegelaten volgens Artikel 5 van dezelfde Verordening. Bijlage 6 van het dossier geeft aan dat 

EPEX SPOT een onafhankelijke instantie heeft, de Market Surveillance Office, met processen 

en procedures die toeziet op handelen met voorkennis. 

Daarnaast ziet de CREG een risico op vlak van de Integriteit van de markt. Verschillende 

uitvoeringsvoorwaarden, en het gecombineerd gebruik ervan, vereist een uitgebreid 

markttoezicht. De CREG verwijst dan ook naar de verplichtingen onder Artikel 15 van 

Verordening (EU) Nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 

2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt (REMIT), waaraan 

Belpex onderhevig is. Bijlage 6 van het dossier geeft aan dat EPEX SPOT een onafhankelijke 

instantie heeft, de Market Surveillance Office, met processen en procedures die toeziet op het 

detecteren van prijsmanipulaties en misleidend gedrag op de markt. 

36. De CREG merkt evenwel op dat de marktsegmenten waarvoor deze 

uitvoeringsvoorwaarden van toepassing zijn niet worden gespecifieerd in het Marktreglement 

maar in de Marktprocedures (sectie 3, 4, en 5 voor respectievelijk de Belpex CIM, Belpex DAM, 

en Belpex SRM). Aangezien het dossier specifiek spreekt over de toepassing op het segment 

Belpex CIM van de voorgestelde uitvoeringsvoorwaarden, dient nog sectie “3.3 Order types 

and execution conditions” van de “Market Segment Procedure” aangevuld te worden met de 
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drie ingevoerde uitvoeringsvoorwaarden en volledig geïntegreerd wordt in het Marktreglement. 

De Market Segment Procedure is immers een onderdeel van de Marktprocedures en mag dus 

enkel uitvoeringsvoorwaarden van het Marktreglement bevatten. De CREG adviseert dusdanig 

de minister om alle bepalingen betreffende de regels inzake verhandeling, indiening en 

uitvoering van Orders, op te laten nemen in het Marktreglement. 

37. Tot slot merkt de CREG op dat de uitvoeringsvoorwaarden enkel van toepassing 

zullen zijn op Beperkte Orders, terwijl het Transactieplatform M7 deze uitvoeringsvoorwaarden 

ook toepast op Blok Orders op basis van de informatie in Annex 4 van het ingediende dossier. 

De CREG zal de perimeter van toepassing van de nieuwe uitvoeringsvoorwaarden van nabij 

op volgen, met name dat de uitvoeringsvoorwaarden niet van toepassing zijn op Blok Orders.  

38. De CREG zal, in het kader van haar monitoringtaak, de geschiktheid van het 

markttoezicht van dichtbij op te volgen, conform Artikel 6(1)(g), rekening houdend met de 

bovenstaande risico’s. 

Artikel 33 Doorlopende handel 

39. In de derde en vijfde alinea van sectie 33.4 Hoofdverhandelingsfase werd het woord 

‘binnenkomend’ verwijderd. Daarenboven werd een extra alinea toegevoegd tussen de vierde 

en vijfde alinea:  

In het geval de interconnectiecapaciteit toeneemt bij de toepassing van MC, wordt de 

uitvoering van elke Order bepaald op basis van de aanwezigheid van Orders aan de andere 

zijde van het Orderboek aan de beste prijs, en Orders worden uitgevoerd op basis van de 

marktprijs, in overeenstemming met de in de Market Segment Procedure beschreven 

principes. 

40. Het verwijderen van het woord ‘binnenkomend’ dient om de tekst in lijn te brengen 

met een verhoging van interconnectiecapaciteit in het marktsegment Belpex CIM. De 

toegevoegde alinea specifieert de uitvoeringsmodaliteit in dit geval. 

41. De CREG merkt op dat het verwijderen van het woord ‘binnenkomend’ ook de 

invoering van ‘Market Sweep Orders’ toelaat aangezien deze niet in het orderboek worden 

opgenomen.  

In de toegevoegde alinea wordt nergens melding gemaakt van het organiseren van een 

ogenblikkelijke Veiling waarbij, wegens een verhoging van de interconnectiecapaciteit, alle 

Orders in de via de markten gekoppelde Orderboeken worden geëvalueerd op basis van het 

criterium van maximale sociale welvaart. Er wordt verwezen naar de Market Segment 
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Procedure maar het dossier bevat geen aangepaste versie van deze procedure voor het M7 

Transactieplatform. De CREG merkt hierbij op dat de Market Segment Procedure onderdeel 

is van de Marktprocedures en bijgevolg enkel uitvoeringsvoorwaarden van het Marktreglement 

mag bevatten. Ze adviseert dusdanig de minister om alle bepalingen betreffende de regels 

inzake verhandeling, indiening en uitvoering van Orders, waaronder de bepaling betreffende 

de handel in geval van een verhoging van interconnectiecapaciteit, op te laten nemen in het 

Marktreglement. 

42. De CREG merkt ook op dat de methode van toewijzing van interconnectiecapaciteit 

op basis van Orders in het orderboek niet zonder coöperatie en coördinatie met Elia en Nord 

Pool geïmplementeerd kan worden. De beschikbare interconnectiecapaciteit is immers een 

publiek goed en dient op niet-discriminatoire wijze toegewezen te worden aan alle Belgische 

marktdeelnemers, ook degene die hun bereidheid van aankoop of verkoop bekend maken via 

Nord Pool. 

Artikel 39 Annulering van Contracten gesloten via doorlopende handel 

43. In sectie 39.2 Annulering van Contracten op verzoek werd punt a onder de tweede 

alinea aangepast waarbij ‘telefonisch’ vervangen werd door ‘via het Trading Platform’, en ‘per 

e-mail’ werd vervangen door ‘telefonisch’. Tot slot werd ‘dezelfde termijn’ vervangen door ‘de 

termijn zoals gespecifieerd in de Gebruikersprocedure’. 

In de derde alinea werd de tekst ‘alle tegenpartijen van het Contract waarvan de annulering 

wordt gevraagd, te contacteren teneinde hun expliciet akkoord met’. In de zesde alinea werd 

‘informeert’ vervangen door ‘kan informeren’. De vijfde alinea werd volledig geschrapt: 

Belpex annuleert het Contract enkel vanaf ontvangst, binnen de termijn aangegeven in de 

Gebruikersprocedure, van een e-mail van elke betrokken tegenpartij waarbij deze uitdrukkelijk 

zijn akkoord met de annulering van het Contract bevestigt, en informeert alle betrokken 

tegenpartijen per e-mail van deze annulering. 

44. Deze veranderingen kaderen in de verwijdering van de verplichting van Belpex om de 

toestemming te vragen aan de tegenpartij om het Contract te annuleren in geval van een 

Manifeste Fout.  

De CREG begrijpt dat de vereiste van toelating van de tegenpartij voor het verzoek tot 

annulering van het Contract kan leiden tot niet-annulering indien het Contract voor die 

tegenpartij winstgevend is, zelfs al is het Contract werkelijk een gevolg van een Manifeste Fout 

(zie sectie III.1.2) 



 

Niet-vertrouwelijk   26/31 

45. Een Manifeste Fout wordt beschreven als zijnde een fout in een Contract, 

aangegeven door een Gemachtigd Gebruiker, die voldoet aan de criteria beschreven in de 

Gebruikersprocedure en die kan leiden tot de annulering van Contracten in overeenstemming 

met artikel 39.2.  

De procedure beschreven in artikel 39.2 van het Marktreglement bepaalt dus dat enkel 

wanneer de Gemachtigde Gebruiker een Manifeste Fout inroept om die redenen het contract 

geannuleerd kan worden. Met andere woorden, het initiatiefrecht om een contract te annuleren 

in geval van Manifeste Fout ligt uitsluitend bij de Gemachtigde Gebruiker.  

46. Bijlage 7 van het dossier bevat een gewijzigde Gebruikersprocedure die verder 

specifieert hoe een Contract als Manifeste Fout wordt geëvalueerd: 

- The alleged Manifest Error relates to the fact that the volume of the Contract is 

significantly higher than the volume of the Contract normally traded by the Participant 

requesting the Contract cancellation for the same Instrument Series and/or the volume 

of the Contract is significantly higher than the volume of the Contract generally traded 

in the same Instrument Series; or 

- The alleged Manifest Error relates to the fact that the Contract price differs by more 

than 100% from the Contract price of the last traded Contract related to the same 

Instrument or, in the absence of such a price, from any other relevant price index. 

Even if the above conditions are fulfilled, Belpex reserves the right not to accept a trade 

cancellation request if the technical and/or operational situation renders Belpex unable to 

cancel effectively the trade. 

47. Eerst en vooral merkt de CREG op dat de verwijzing naar de Gebruikersprocedure bij 

de bepaling of een Contract als Manifeste Fout aanzien wordt, verwijderd moet worden. De 

Gebruikersprocedure is immers een onderdeel van de Marktprocedures en mag dus enkel 

uitvoeringsvoorwaarden van het Marktreglement bevatten. De CREG adviseert dusdanig de 

minister om alle relevante bepalingen te laten opnemen in het Marktreglement. 

Ten tweede laat de in paragraaf 46 geciteerde bepaling in onderhavig advies subjectiviteit toe 

bij de beoordeling door de marktbeheerder/NEMO of er sprake is van een Manifeste Fout door 

de aanwezigheid van het woord ‘significant’ bij het eerste beoordelingscriteria. De CREG pleit 

er dan ook voor om de vereisten voor het bepalen of een Contract aanzien kan worden als 

Manifeste Fout te objectiveren op basis van eenduidige te verifiëren criteria, zeker gezien er, 

ten gevolge van de wijzigingen, een annulering van een Contract kan plaatsvinden zonder 
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akkoord van de tegenpartij of een annulering van een Contract niet kan plaatsvinden omdat 

de marktbeheerder/NEMO zich hiertegen verzet ondanks het feit dat er effectief een Manifeste 

Fout gebeurd is. Dit vergroot dus het risico op willekeur bij de beoordeling van een Manifeste 

Fout en bijgevolg een risico op onevenwichtige behandeling binnen het Contract. Voor de 

CREG is het recht van toegang een essentieel onderdeel voor de vrijmaking van de 

elektriciteitsmarkt. 

Ten derde blijft het risico op willekeur behouden indien Belpex zich het recht voor behoudt om 

een verzoek tot annulering niet uit te voeren via de laatste paragraaf van de geciteerde 

bepaling in paragraaf 46 van onderhavig advies. Onder technische of operationele 

beperkingen die een belemmering kunnen vormen om een Contract te annuleren verstaat de 

CREG enkel dat dit betrekking heeft op de netbeheerders (Elia en/of TSOs in de buurlanden) 

in geval van onvoldoende beschikbare transmissiecapaciteit aangezien Belpex in haar 

dossier5 om als NEMO aangeduid te worden verklaard heeft over de nodige middelen op vlak 

van informatietechnologie, technische infrastructuur, en operationele procedures te 

beschikken, conform artikel 6(1)(a) in CACM.  

48. De CREG is dus van oordeel dat, naast de voorwaarden vermeld in het 

Marktreglement (a, b en c van artikel 39.2 van het Marktreglement), Belpex over geen andere 

beoordelingsbevoegdheid kan beschikken en dus het Contract moet annuleren indien deze 

vervuld zijn. Met andere woorden, de derde paragraaf van artikel 39.2 van het Marktreglement 

moet in die zin aangepast worden. De zinsnede “en voor zover dat Belpex meent dat de 

ingeroepen fout gekwalificeerd moet worden als een Manifeste Fout” moet geschrapt worden. 

De CREG merkt ook op dat a van artikel 39.2 verwijst naar de Gebruiksprocedures. De 

Gebruikersprocedure is immers een onderdeel van de Marktprocedures en mag dus enkel 

uitvoeringsvoorwaarden van het Marktreglement bevatten. De CREG adviseert dusdanig de 

minister om alle relevante bepalingen met betrekking tot termijnen die leiden tot het beoordelen 

van een Manifeste Fout op te laten nemen in het Marktreglement. 

49. Hetzelfde geldt voor wat daarop volgt, zijnde “zal Belpex zich inspannen om de 

annulering van het contract te verkrijgen”. Ten eerste wordt in de Nederlandse versie de indruk 

gewekt alsof van één of andere derde partij nog een goedkeuring moet verkregen worden 

terwijl de aanpassing dit juist wil uitsluiten en ten tweede geldt door de voorgestelde wijziging 

niet langer meer een inspanningsverbintenis in hoofde van Belpex maar een 

                                                
5 Zie ook vanaf pagina 16 van Advies 1501 over “de aanvraag van Belpex NV/SA tot aanwijzing van 

benoemde elektriciteitsmarktbeheerder (NEMO)” 
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resultaatsverbintenis. Van zodra de voorwaarden vermeldt in a, b en c van artikel 39.2 van het 

Marktreglement zijn vervuld, annuleert Belpex zonder meer het contract. 

50. Om willekeur te vermijden bij de kwalificatie van een Contract als Manifeste Fout 

adviseert de CREG de minister dat, alvorens de wijziging aan artikel 39.2 van het 

Marktreglement wordt goedgekeurd, Belpex gevolg geeft aan de voorafgaande opmerkingen 

en in die zin het Marktreglement aanpast en vervolledigt. Artikel 8, § 3, van het koninklijk besluit 

van 20 oktober 2005 bepaalt immers dat Marktprocedures in overeenstemming moeten zijn 

met de bepalingen van het koninklijk besluit en van het Marktreglement. 

51. De CREG heeft moeite met de beoordelingsvrijheid die Belpex zich toeëigent in de 

voorlaatste paragraaf van artikel 39.2 van het Marktreglement. De voorgestelde wijziging biedt 

aan Belpex de mogelijkheid om Deelnemers te informeren: “kan informeren”. Met andere 

woorden, de voorgestelde wijziging zwakt de huidige verplichting van Belpex af, zijnde de 

verplichting te informeren wordt herleid tot een mogelijkheid om te informeren. Dit is niet 

conform artikel 7(1)(f) van CACM die, refererend naar artikel 60, marktoperatoren/NEMOs 

oplegt de marktdeelnemers minimaal op de hoogte te stellen van onder andere de 

uitvoeringsstatus van orders. 

Met deze wijziging worden daarenboven de algemene principes van niet-discriminatie, 

objectiviteit en level playing field op de helling gezet. Dit zijn nochtans vereiste principes onder 

artikel 6(1)(f). De CREG adviseert de minister om deze wijziging niet te aanvaarden. 

52. Dezelfde opmerking geldt voor de laatste paragraaf van artikel 39.2 van het 

Marktreglement. Belpex zou immers op basis van de voorgestelde wijzigingen optreden als 

instantie die zowel bepaalt of het Contract geannuleerd mag worden als de instantie die de 

administratieve vergoeding ontvangt bij annulering van een Contract. Om onjuiste prikkels te 

vermijden, adviseert de CREG de minister in het Marktreglement te laten opnemen dat de 

tegenpartij van het Contract als compensatie voor de annulering van het Contract ook deze 

Vergoeding ontvangt van Belpex. 

Daarenboven behoudt Belpex zich hier het recht om, op basis van niet vooraf gekende 

objectieve criteria, zelf te bepalen ten aanzien van welke Deelnemer wel of niet betaling 

gevorderd wordt van een administratieve Vergoeding. Om toch enigszins een barrière op te 

werpen tegen verzoeken om Contracten te annuleren adviseert de CREG de minister, 

rekening houdende met voorgaande opmerking, om met toepassing van artikel 8, § 4, van het 

koninklijk besluit van 20 oktober 2005 een consequente vordering van de administratieve 

Vergoeding op te leggen aan het Marktreglement, waardoor deze paragraaf zal beantwoorden 

aan de algemene principes van niet-discriminatie, objectiviteit en level playing field. 
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IV. CONCLUSIE 

Op 21 juni 2016 ontving de CREG een adviesaanvraag van de minister met betrekking tot het 

voorstel van Belpex tot wijziging van het Marktreglement. 

Het door Belpex ingediende voorstel van wijzigingen van Marktreglement dient volgens artikel 

8, § 1, van het koninklijk besluit van 20 oktober 2005 onder meer de algemene regels te 

bevatten met betrekking tot de toelating tot de markt, opschorting of herroeping als deelnemer, 

de verplichtingen en verbodsbepalingen van toepassing op de deelnemer en het regelgevende 

kader dat de deelnemer en de marktbeheerder dienen na te leven bij elke transactie op de 

markt. 

Zoals uit de gedetailleerde bespreking van huidig advies blijkt, zijn er samengevat drie 

belangrijke conclusies.  

De CREG geeft een positief advies betreffende de wijzigingen van Artikel 31 van het 

Marktreglement mits rekening gehouden wordt met paragraaf 36: de Market Segment 

Procedure is een onderdeel van de Marktprocedures en mag dus enkel 

uitvoeringsvoorwaarden van het Marktreglement bevatten. De CREG adviseert dusdanig de 

minister om alle bepalingen betreffende de regels inzake verhandeling, indiening en uitvoering 

van Orders, op te laten nemen in het Marktreglement. 

De CREG heeft, zoals beschreven in paragrafen 47 tot en met 52 de volgende belangrijke 

opmerkingen in verband met de wijzigingen van artikel 39 van het Marktreglement. Ten eerste 

is de Gebruikersprocedure een onderdeel van de Marktprocedures en mag dus enkel 

uitvoeringsvoorwaarden van het Marktreglement bevatten. De CREG adviseert dusdanig de 

minister om alle relevante bepalingen op te laten nemen in het Marktreglement. Ten tweede is 

zowel de beoordeling van een Manifeste Fout als de annulering van een Contract, als de 

vordering van een administratieve Vergoeding ten gevolge van een annulering onderhevig aan 

subjectiviteit door de afwezigheid van eenduidige, door alle betrokken partijen te verifiëren 

criteria. De CREG adviseert de minister de algemene principes van niet-discriminatie, 

objectiviteit en level playing field op te leggen aan het Marktreglement. 
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De CREG heeft geen opmerkingen rond de aanpassingen van Artikel 25 en 33 van het 

Marktreglement. 

 

 

 

 

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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